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Jeden úřad a dvě působnosti – 2. část

Obsah:

pokračování na str. 2

V minulém čísle Zpravodaje jsme se
pokusili vysvětlit rozdíl mezi dvěma formami
veřejné správy, které jsou realizovány
městským úřadem, tedy mezi výkonem
samosprávy (tzv. samostatná působnost) a
státní správy (tzv. přenesená působnost).
Zdůrazněna byla existence hranice mezi
oběma těmito formami. V dnešním
pokračování naznačíme některé možnosti,
které může občan použít, není-li spokojen se
závěry učiněnými městským úřadem,
respektive orgány města.

Při výkonu sasasasasamosmosmosmosmostttttaaaaatné působnostné působnostné působnostné působnostné působnostititititi, při
níž rozhodují o záležitostech orgány, do nichž
občané volili své zástupce, je postup takový,
že zaměstnanci městského úřadu připraví
podklady, příslušný orgán města

(zastupitelstvo města nebo rada města)
o záležitosti rozhodnou a nakonec za-
městnanci městského úřadu takové
rozhodnutí realizují. Zjednodušeně lze říci,
že městský úřad sám o ničem nerozhoduje,
ale je zde na to, aby rozhodnutí učiněná
volenými orgány vykonal. Městský úřad je
tedy při výkonu samosprávy vykonavatelemvykonavatelemvykonavatelemvykonavatelemvykonavatelem
vůle orgánů města.

Pokud je usnesení rady nebo
zastupitelstva v rozporu se zákony a jinými
právními předpisy, může se kdokoliv obrátit
na Krajský úřad Zlínského kraje, který v rámci
tzv. dozdozdozdozdozoru oru oru oru oru nananananad výkd výkd výkd výkd výkonem saonem saonem saonem saonem samosmosmosmosmostttttaaaaatnétnétnétnétné
působnosti obce působnosti obce působnosti obce působnosti obce působnosti obce podnět přezkoumá a
v součinnosti s Ministerstvem vnitra České
republiky podnikne kroky k nápravě, přičemž

celá záležitost může skončit až u Ústavního
soudu. Je třeba zdůraznit, že v tomto procesu
se posuzuje pouze zákonnost, nikoliv věcná
stránka. Krajský úřad tedy nemůže zvrátit
rozhodnutí, že se například někomu prodá
pozemek nebo nepřidělí byt. Bude ale
rozhodovat o tom, zda byly dodrženy platné
právní předpisy při rozhodování orgánů
města v dané záležitosti.

Další, řekněme druhou cestou ke změně
rozhodnutí je pro občany možnost využít
jejich práva a podat v příslušné záležitosti
petici nebo stížnost. Podle současné právní
úpravy vyřizuje petice a stížnosti rada města.
Výsledkem může být, že rada nebo
zastupitelstvo v reakci na tento podnět své

  „Dnes Vás baví holohlaví“
středa 19. 4. 2006 od 19:00 v městském kulturním středisku

zábavný pořad Zdeňka Izera s hostem P. Freundem
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rozhodnutí přehodnotí a přijmou jiné
usnesení.

Vzhledem k tomu, že činnost zastu-
pitelstva i rady je veřejně kontrolovatelná
(usnesení jsou přístupná na úřední desce i
webových stránkách města), mají
nespokojení občané ještě třetí možnost –
kontaktovat přímo jednotlivé členy
zastupitelstva města, na veřejných zasedáních
vyjádřit svůj názor a v krajním případě svůj
souhlas či nesouhlas s rozhodováním svých
zastupitelů vyjádřit v nejbližších komu-
nálních volbách.

Jiná situace je v přenesené působnospřenesené působnospřenesené působnospřenesené působnospřenesené působnostititititi.
Jak jsme již uvedli v minulém čísle
Zpravodaje, je přesně stanoven okruh
účastníků řízení a jsou jasně stanovena
jejich práva. Jedním z takových práv je
možnost podat řádný opravný prostředek
(odvolání), případně i mimořádný opravný

prostředek. Jednotlivé zákony stanovují,
kdy a v jakých lhůtách se tak postupuje,
přičemž v  rozhodnutích by měli být
účastnici řízení o těchto možnostech
poučeni. Zjednodušeně lze říci, že městský
úřad v mantinelech daných zákony sámsámsámsámsám
rrrrrozhoozhoozhoozhoozhodududududujjjjjeeeee o právech a povinnostech i
právem chráněných zájmech občanů.

Je-li podán opravný prostředek, postoupí
ho městský úřad odvolacímu orgánu,
kterým je ve většině případů rovněž Krajský
úřad Zlínského kraje. Ten ale přezkoumá
nejen soulad s právními předpisy, ale i
obsahové a procesní záležitosti a může vydat
závazné rozhodnutí, rozhodnutí, rozhodnutí, rozhodnutí, rozhodnutí, v němž může výsledek
činnosti     úředníků městského úřadu zrušit,
změnit či sám ve věci nově rozhodnout.

Není-li občan spokojen ani
s rozhodnutím odvolacího orgánu, má
možnost obrátit se na soud s návrhem na
přezkoumání věci, tedy podat žalobu.

Stejně jako existuje jasná hranice mezi
oběma působnostmi (samostatná(samostatná(samostatná(samostatná(samostatná
a přenesená)a přenesená)a přenesená)a přenesená)a přenesená) při zajišťování „základních“
činností, existuje tato hranice
i v kompetencích při vyřizování opravných
prostředků. Je tedy zbytečné obracet se
například na zastupitelstvo města nebo radu
města, aby napravovaly rozhodnutí úředníků
učiněná v přenesené působnosti, protože ze
zákona nemohou do procesu výkonu státní
správy vstupovat. Na druhou stranu  žádný
úředník nemůže měnit rozhodnutí rady nebo
zastupitelstva, ta jsou pro něj svatá.

Příště se seznámíme s  požadavky na
podání stížnosti či petice a ukážeme si příklad
takového podání. V dalším čísle pak
s náležitostmi odvolání proti rozhodnutí
správního úřadu.

– Ing. JarIng. JarIng. JarIng. JarIng. Jaroslaoslaoslaoslaoslav  Kv  Kv  Kv  Kv  Koooootulatulatulatulatula,,,,,
tajemník MěÚ v Chropyni –tajemník MěÚ v Chropyni –tajemník MěÚ v Chropyni –tajemník MěÚ v Chropyni –tajemník MěÚ v Chropyni –

Zajímá vás česká historie? Přijďte si do naší
knihovny prohlédnout krásnou repre-
zentativní knihu Jiřího Loudy s názvem
Království českéKrálovství českéKrálovství českéKrálovství českéKrálovství české s podtitulem Erby a
rodokmeny vládnoucích rodů.

Tato publikace představuje přehledný
rodokmen českých knížat a králů od našeho
prvního historicky doloženého panovníka z
rodu Přemyslova knížete Bořivoje  až po jeho
posledního pokrevního potomka na českém
trůnu, císaře Karla I. z rodu Habsburků.
Rodokmen je sestaven obvyklým, a tedy
snadno srozumitelným způsobem na 12
tabulích. Těšíme se na váš zájem.
Knihovna je otevřena : úterý a čtvrtek 10h -
12h   13h - 18h  pro dospělé čtenáře a pondělí
a středa   13h - 16h pro děti

– M. Skřivánková –– M. Skřivánková –– M. Skřivánková –– M. Skřivánková –– M. Skřivánková –

Jeden úřad a dvě působnosti – 2. část

V knihovně pro vás

Dne 18. února 2006 se v odpoledních
hodinách v místnosti č. 10 Městského
kulturního střediska konala besídka pro děti,
které pomáhaly s Tříkrálovou sbírkou.

Červené nosíky a tváře pod bělostnou
královskou korunou (letos koledníky zkrušila
obzvlášť tuhá zima), unavené hlásky, ale
radost v očích, že je tolik hodných lidí, kteří
otevřou dveře svých domovů i srdcí a dají –
leckdy z mála – svůj příspěvek na dobročinné
účely. To byly výdobytky, které si chropyňské,
plešovské a záříčské děti odnášely z letošní
Tříkrálové sbírky. A aby toho bylo ještě víc,
rozhodla se chropyňská Charita uspořádat
jako poděkování pro všechny děti, které se
sbírky zúčastnily (ale vyloučení nebyli
samozřejmě ani jejich sourozenci), besídku.
Místnost laskavě poskytlo Město Chropyně,

Poděkování koledníkům
dobrovolníci připravili bohaté občerstvení,
nechyběla ani reprodukovaná hudba, kterou
obstaral šikovný DJ – zkrátka všichni se činili,
aby děti mohly být spokojené.

Koledníků nakonec, navzdory tomu, že
právě začaly jarní prázdniny a ven zvalo
sluníčko, přišly skoro na tři desítky, někteří
s doprovodem rodičů či sourozenců. Uvítal
je předseda Charity Chropyně pan Pavel
Rozsypálek, který jim vyjádřil za všechny
ostatní své díky. Pak už mohly začít zábavné
hry, mezi kterými byla nejradostněji přijata
oblíbená „židličková“. Snad každý koledník
mohl v některé minisoutěži uspět a odnést si
drobnou sladkou odměnu. Následovala
dětská diskotéka. Nějakou dobu sice trvalo,
než se upejpaví tanečníci osmělili, ale
nakonec došlo i na taneční kreace. Takže

DUBOVÉ PODLAHY
SCHODY

STŘEŠNÍ OKNA

Tel.: 777 788 164

dokončení ze str. 1

věříme, že když se kolem sedmé hodiny
večerní rozcházeli ti nejvytrvalejší
z účastníků, odnášeli si ze setkání radostné
zážitky.

                              – A. Řezníčková –– A. Řezníčková –– A. Řezníčková –– A. Řezníčková –– A. Řezníčková –
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Kancelář:
Kroměříž, Vejvanovského 384,

2. patro, č. dveří 208
(v budově RK Zvonek)

Iva Judasová, tel: 604 419 164
www.profireal.cz

PPPPPooooožažažažažadadadadadavky senivky senivky senivky senivky seniorů na miorů na miorů na miorů na miorů na min in in in in isssss t rt rt rt rt raaaaa
zdravotnictví ČRzdravotnictví ČRzdravotnictví ČRzdravotnictví ČRzdravotnictví ČR

Delegace Rady seniorů ČR a Svazu
důchodců ČR navštívila ministerstvo
zdravotnictví a při jednání s tajemníkem
ministra a vedoucím Kabinetu poradců
ministra dr. M. Sojkou předala požadavky
seniorů na zdravotnictví. Rámcové
požadavky jsou shrnuty v následujících
bodech:
1. Senioři, jako největší skupina občanů, která

vyžaduje zdravotní péči, vysoce oceňují
jasnou koncepci poskytování zdravotní
péče, dostupnost a spoluúčast, která je
úměrná výši důchodů v ČR (průměrný
důchod je 8.130,- Kč), více než 60 %
důchodců pobírá důchod nižší. Jde
v zásadě o poskytování bezplatné základní
péče seniorům.

2. V ČR stanovit pevné ceny léků a doplatků
tak, aby nedocházelo k diskriminaci
seniorů ve venkovských oblastech a
malých městech. Pevné ceny léků jsou ve
všech zemích EU.

3. Možnosti objektivní kontroly poskytované
zdravotní péče – výběr lékařů, ke kterým
je důvěra, resp. podíl pacienta na
vyúčtování péče (podpis účtu).

4. Větší zdůraznění prevence, zdravotní
výchovy, poradenské činnosti a posílení
vlivu pacientských organizací.

5. Zdravotní péči zbavit politikaření a
zdůraznit její celospolečenský význam.

Výše uvedené požadavky byly podloženy
dalšími objektivními podklady. Tajemník
ministra přislíbil projednání a setkání seniorů
s ministrem.

PrPrPrPrProč jsooč jsooč jsooč jsooč jsou v ku v ku v ku v ku v každé lékáraždé lékáraždé lékáraždé lékáraždé lékárně jině jině jině jině jiné doplané doplané doplané doplané doplatky?tky?tky?tky?tky?
Protože v naší zemi nejsou, bohužel, stálé

Informace Svazu důchodců ČR

ProdámProdámProdámProdámProdám

Soukromá inzerce

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

� zahradní chatku a odstoupím poze-
mek – zahrádku; tel: 723 714 414.

pevné ceny léčivých přípravků tak, jako je
tomu ve vyspělém světě. Doplatek se pak
může lišit zpravidla ze dvou důvodů:
· lékárny odebírají od různých distributorů

za jiné ceny
· některé lékárny záměrně doplatky snižují,

aby nalákaly pacienty (nebo jsou naopak
kvůli konkurenci nuceny snižovat
doplatky)

V praxi se uplatňuje zejména způsob
druhý. Různá pacientská sdružení to vítají
jako naprosto fantastický konkurenční
nástroj, který je ku prospěchu pacienta.
Lékárník – zdravotník jej však odmítá,
protože degraduje pacienta a mnohdy jej
nutí obíhat lékárny ve městě a shánět
nejnižší doplatek na jeho léčivý prvek.

Na rozdíl od našich odborníků
nepovažuje EU léčivý přípravek za běžné
zboží, a proto podporuje pevné ceny.
Lékárník – zdravotník by se pak mohl
konečně věnovat opravdové náplni svého
oboru, tj. odbornému poradenství a ne
hokynaření, jako tomu v současnosti často
bývá. Místo toho, aby pacienta zajímalo,
jak má léčivo užívat, na co si má při léčbě
dávat pozor atd. je v současnosti
v lékárnách nejčastější otázka „Kolik u vás
doplácím...“. Bohužel se pak nezřídka
stává, že se pacienti,  věnující  svou
pozornost jen doplatku, dopustí chyb
v užívání, protože potřebné informace
vůbec nedostanou, resp. o ně nemají
zájem.

– V– V– V– V– Výpiýpiýpiýpiýpis zs zs zs zs ze Zpre Zpre Zpre Zpre Zpraaaaavvvvvooooodajdajdajdajdaje SD ČR–e SD ČR–e SD ČR–e SD ČR–e SD ČR–
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Rada na svých jednáních:Rada na svých jednáních:Rada na svých jednáních:Rada na svých jednáních:Rada na svých jednáních:
- projednala návrh smlouvy na výběr

zhotovitele další etapy regenerace
panelového sídliště a souhlasila
s podepsáním smlouvy s firmou S-INFO za
částku cca 21 tis. Kč, tato firma  zajistí
provedení výběru dodavatelské firmy;

- vzala na vědomí informaci o výtěžku
tříkrálové sbírky konané dne 8. ledna ve
výši 58.940,50 Kč;

- vedoucí odboru vnitřních věcí informoval
o výtěžku dobrovolného vstupného na
vánoční koncerty ve výši 8.510,50 Kč.
Rada města rozhodla doplnit z rozpočtu
tuto částku do výše 12.000,- Kč a tuto
věnovat na papežské misijní dílo
podporující vzdělávání dětí v rozvojových
zemích;

- schválila uzavření smlouvy s firmou PIKAZ
Kroměříž na zhotovení dokumentace pro
zástavbu rodinných domů na Podlesí;

- odsouhlasila podepsání dodatku
k dodavatelské smlouvě s f irmou
FORMICA na zhotovení projektové
dokumentace na rekonstrukci  budovy
základní školy v roce 2007 za cenu 178
tis. Kč;

- rozhodla o uzavření dodavatelské smlouvy
s firmou Hloušek na dokončení opravy
hřbitovní zdi v Plešovci za cenu 200 tis.
Kč a s firmou Josef Gaja na dokončení
opravy přední hřbitovní zdi v Chropyni za
cenu 300 tis. Kč;

- umožnila Svazu důchodců Chropyně
bezplatné využití místnosti v MKS 2x
ročně na konání členských schůzí;

- uložila zpracovat podrobnou mapu
zachycující místní komunikace a
chodníky s vyznačením těch, které bude
v zimním období udržovat SMM včetně
priorit a odlišně vyznačené chodníky, které
musí udržovat vlastník, případně uživatel
nemovitosti, ke které chodníky přiléhají;

- souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy
s paní Alenou Cífkovou na nebytové
prostory v objektu Komenského č. 348 za
cenu 260,- Kč/m2;

- vyhověla žádosti manželů Žákových na
směnu pozemků, která by pouze  v
katastru nemovitostí  narovnala
současnou skutečnost využití pozemků  a
uložila předložit tuto záležitost na
nejbližším jednání zastupitelstva;

Z jednání rady města
- na základě žádosti pana Kotáska o odkup

pozemků v lokalitě Tovačovská uložila
zveřejnit záměr prodeje;

- vyslovila souhlas s uspořádáním jarní
humanitární sbírky, o kterou žádala
Diakonie Broumov, včetně bezplatného
využití místnosti v MKS;

- schválila předložené nájemní smlouvy  na
pronájem části pozemků  s nájemci
Hanou Juráškovou, Martou Obadalovou,
Vladimírem Kutěném, Blaženou Skipovou,
Petrem Skalíkem, Emanuelem Satinským;

- odsouhlasila nabídku na realizaci výměny
oken na budově základní  školy na ulici
Komenského v celkové částce 1 173 tis.
Kč;

- dále souhlasila s uzavřením smlouvy
s firmou Josef Gaja na výměnu oken
v další části mateřské školy v období
letních prázdnin za cenu 550 tis. Kč;

- vyhověla žádosti paní Burešové na
započtení nákladů vynaložených na
rozšíření obecního bytu proti nájmu
v průběhu dvou let;

- vzala na vědomí výsledek hospodaření
školní jídelny za rok 2005 a schválila cenu
stravenky pro cizí strávníky ve výši 40,-
Kč;

- rozhodla o připojení k akci „Vlajka pro
Tibet“ a to vyvěšením vlajky Tibetu na
budově městského úřadu dne 10. března;

- schválila nákup komunálního stroje na
celoroční údržbu chodníků
prostřednictvím leasingu od  f irmy
UNILEASING s dobou trvání leasingu 3
roky;

- projednala upozornění Oddělení
krizového řízení Města  Kroměříž na
hrozící nebezpečí jarního tání velkého
množství sněhu a z přívalových dešťů a
uložila připravit veškeré dostupné

technické vybavení potřebné pro
zmírnění případných následků jarního
tání;

- schválila Vnitřní směrnici Městského
úřadu v Chropyni č. 2/2006 – Vnitřní
platový předpis;

- pověřila odbor výstavby a životního
prostředí řešením problematiky autovraků
na území Města Chropyně ve smyslu § 19
zákona č. 358/2003 Sb. včetně úkonů
z toho vyplývajících ve správním řízení;

- udělila výjimku z OZV o zajištění
veřejného pořádku při pořádání veřejné
hudební produkce ing. Zhánělovi,
provozovateli Restaurace Racek na
pořádání dvou veřejných hudebních
produkcí týdně (pátek, sobota)
s ukončením vždy do 03:00 hodin
následujícího dne a to pouze ve vnitřních
prostorách restaurace;

- rovněž udělila výjimku ze stejné OZV
Sboru dobrovolných hasičů Plešovec na
25.2.2006 a to do 02:00 hodin;

- schválila Statut fondu kultury a sociálních
potřeb a Pravidla pro čerpání prostředků
z fondu kultury a sociálních potřeb
zaměstnanců Města Chropyně na rok
2006;

- uložila zveřejnit záměr prodeje pozemku
parcelní číslo 521/1 a 534 za cenu 70,- Kč
za m2;

- projednala návrh na posouzení vlivu na
životní prostředí v souvislosti s přípravou
záměru Města Kroměříž na realizaci stavby
„Kroměříž-Korytná, obnova slepých ramen
a vybudování obtoku jezu Na Strži“ s tím,
že nemá námitky proti připravovanému
záměru.

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

Hotovostní půjčky
do 24 hodin

na 7 nebo 12 měsíců
úvěry od 50 000 Kč
ručení nemovitostí
tel: 776 274 860

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
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Pro pamětníky i nepamětníky

Turisté, Základní škola Chropyně
a jejich přátelé Vás zvou na

Jarní a velikonoční výstavu
výtvarných a ručních prací

kdy: 5. – 7. dubna 2006 vždy 8:00 – 17:00 hodin

kde: víceúčelový sál chropyňského zámku

vstupné: děti 1,− Kč, dospělí dobrovolné

Velikonoce se blíží, inspirujte se na naší výstavě!

zvony pořízené v r. 1924 nákladem 24.000,- Kč byly celkem čtyři;
během II. světové války byly opět zabaveny; dochoval se tento –
v kapli sv. Anny (u hřbitova); po válce byl převezen do kostela,
kde je dosud

r. 1947 – pohřeb z Pazderny; pan farář Vévoda

pohřeb z Hradu

pohlednice z r. 1949

1.2.1939 – pohřeb stavitele p. Maráka
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Milí čtenáři, Zpravodaj se čas od času mění
a na prahu dalších změn stojíme i dnes.

První změnou vůbec bylo posunutí
uzávěrky na 15. den v měsíci, čímž jsme chtěli
dosáhnout toho, že bude Zpravodaj na
stánku vždy v prvních dnech měsíce. Další
změnou byla úprava grafické realizace
(orámování obrázků, změna nadpisů, změna
v uspořádání aj.),  ke které došlo od
lednového čísla. Zatím poslední změny
proběhly v minulém čísle. Jistě jste si všimli
probarvení tzv. bloku (vnitřní část měsíčníku)
další barvou, což způsobilo, že Zpravodaj již
nepůsobí tak „stroze“. Také jsme změnili
tiskárnu a začali jsme Zpravodaj tisknout
v tiskárně HartPress v Otrokovicích. Ne že
bychom nebyli s tiskárnou PRINT v Kroměříži
spokojeni, ale jiná technologie tisku
umožňující tisk s nižšími náklady hraje
v dnešním tržním prostředí velmi
významnou roli, a to zvláště s další
připravovanou změnou.

V současné době tiskneme 900
Zpravodajů, které jsou k dostání na
novinových stáncích a poště. Z reakcí
majitelů a zaměstnanců těchto provozoven
víme, jak je Zpravodaj očekáván a jaký je o
něj zájem, což nás samozřejmě těší. Dokonce
jich prý berete několik, ale o tom až za chvilku.
Zároveň si často postěžují, že v případě, když
na Vás Zpravodaj nezbude, čelí kritice právě
oni a ne redakce. Na druhou stranu jsme
slyšeli od vás, čtenářů, že v některých
obchůdcích se zase nemile dívají po vás, když
si jdete jen pro Zpravodaj a nekoupíte si
žádné další noviny, časopis nebo jiné zboží
(což je nepřípustné a odebrání Zpravodaje
nelze podmínit jiným nákupem).

Rád bych se zastavil u toho, že někteří z
vás berou Zpravodajů několik (např. 5, ale
někteří i 10). Je velmi hezké, že těm, kteří si
pro něj nemohou přijít sami, ho vezmete.
Problém nastane ve chvíli, kdy se dva lidé
špatně domluví a vezmou na různých
místech 5 Zpravodajů pro 5 stejných lidí. Pak
se tyto „nadbytečné“ Zpravodaje jednoduše
vyhodí… už je neodvezou zpět do stánku,
aby si je mohl vzít někdo jiný. Tato situace je
samozřejmě smutná, protože na některé se
tak Zpravodaj nedostane vůbec.

Horší jsou však případy, kdy někteří z vás
berou více kusů Zpravodaje, které pak
nerozdají v Chropyni nebo Plešovci, ale
vezou je do Záříčí, Kyselovic, Žalkovic nebo
ještě jiných obcí v okolí. Opět se tak na úkor
těchto lidí nedostane Zpravodaj na několik
rodin, kterým je prvotně určen. Když se
podíváme na finance, tak výrobní cena
Zpravodaje č. 03/2006 (tisk + montáž – 14
stran) byla 17,- Kč. Takže když si někdo vezme
10 Zpravodajů, ani neví, že ze stánku odnáší
tiskoviny v hodnotě 170,- korun!!! Kdyby měl
tyto peníze zaplatit, tak by si zřejmě hodně
rozmyslel, jestli si Zpravodaj koupí vůbec pro
sebe. A jelikož se Zpravodaj v současné

Změny ve Zpravodaji
situaci nedostane na každého, mohou být
někteří občané právem rozezleni na takové
„distributory“, kteří Zpravodaje rozváží do
okolí. Pokud má opravdu někdo takovou
potřebu, ať lidem v okolí půjčí po přečtení
Zpravodaj svůj.

Ano, v tuto chvíli vás možná napadne, že
by bylo lepší Zpravodaje prodávat. Názory
na cenu se liší a pohybují se v rozsahu 1 – 5,-
Kč. Možná by i 1 koruna vytvořila určitý
psychologický blok, který by těmto
„distributorům“ zabránil v tom, brát si jich
více. Jenže administrativní náročnost by byla
větší než výtěžek ze Zpravodaje, marže
prodejců by také byla prakticky nulová.
Navíc tento trend tu již byl… Zpravodaj se
prodával za 5 korun, náklad spadnul na 400
ks, z toho cca 300 se dostaly do prodeje a
ještě se jich spousta stahovala jako
neprodejných. Například město Kojetín,
které je větší než Chropyně, prodává jejich
Zpravodaj za 6,- Kč, ale náklad je „jen“ 750
ks. Ovšem kolik lidí si ho ve skutečnosti
koupí, nevíme.

Co byste však řekli na možnost, že bychom
vám – všem obyvatelům v Chropyni – dali
Zpravodaj až domů do schránky? Ta možnost
se zde totiž otevřela v souvislosti
s přechodem na jiný způsob tisku a tedy
levnější cenu. Tím, že se zvýší náklad,
kupodivu klesne výrobní cena 1 ks a to na
příznivých 10,- Kč (č. 03/2006). A to jsou
prosím náklady včetně distribuce Českou
poštou, u které bychom roznos objednali.

Možná si někdo řekne, že ne každý má o
Zpravodaj zájem a že někteří lidé by ho vzali
a rovnou vyhodili do koše. Může se to stát
zvláště v situaci, že bude distribuován přes
Českou poštu, která vám ho domů doručí

v balíčku propagačních letáků. Ale vezměme
si příklad tisků jako jsou Okno do kraje
(vydává Zlínský kraj), Infonoviny, Moravský
region aj., které se nám dostávají do schránky
zdarma a já si dovolím tvrdit, že v 90 % si
tento tisk přečte alespoň 1 člen domácnosti.
A domnívám se, že se Zpravodajem by tomu
bylo zrovna tak. Počet členů domácnosti,
kteří by Zpravodaj četli, by zcela jistě vzrostl
– vždyť jde o informace z města, ve kterém
žijí.

Někteří z Vás mají na schránkách nálepky,
že si nepřejí vhazování letáků do schránky.
Nebojte se, domluvíme se s doručovatelkami
tak, aby i do těchto schránek Zpravodaj
vhodily.

Závěrem si dovolím poděkovat radě města,
která tento návrh na bezplatnou distribuci
do každé schránky podpořila a schválila jeho
realizaci. Vězte tedy, že od září letošního roku
budete dostávat Zpravodaj vždy domů do
schránky a odpadne vám tak to neustálé
běhání do stánků a vyptávání se, kdy bude
Zpravodaj. Ze Zpravodaje se tak stane
opravdu významné informační médium
města. Naše město se tak připojí k městům,
která tuto bezplatnou distribuci praktikují již
dlouho. Jsou jimi např. Napajedla nebo Brno,
které vydává Brněnský metropolitan
nákladem 174 tisíc kusů a měsíčními náklady
přes 700 tis. Kč.

Než se tak stane, rád bych využil vašich
služeb… Řekněte to všem!!! Když se dáte se
svým známým do řeči, zaměřte se i na
Zpravodaj, zeptejte se, jestli ho dotyčný
člověk zná a řekněte mu, že ho od září najde
ve své schránce. Připravíte nám tak půdu pro
lepší informovanost našich obyvatel.

– 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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Na výroční členské schůzi organizace
č. 1 Českého zahrádkářského svazu
v Chropyni zazněla jako vždy slova chvály,
kritika neúspěchů, poděkování a plánů na
další rok.

Mezi úspěchy patří uspořádání
tématického zájezdu. Navštívil i  jsme
Zahradnictví LEBIŠ, s.r.o. v Boskovicích,
které je známé především pěstováním
květin a zeleniny v samozavlažovacích
truhlících. Provázel nás a přednášel sám
jejich autor a majitel zahradnictví.
Navštívili jsme také arboretum v Borotíně.
Na obou místech byla možnost nákupu.
Z tohoto zájezdu jsou i zveřejněné
fotografie.

Další úspěšnou akcí naší organizace byla
realizace výstavy květin a bylinek
pěstovaných v našich zahrádkách.
Návštěvnost chropyňských občanů sice
nebyla veliká, o to více těšila pořadatelky
účast a obdiv návštěvníků zámku. Výstava
splnila i záměr výměny sazenic, cibulí a hlíz
mezi zahrádkáři. Poděkování patří všem 22

vystavovatelům a organizátorkám paní M.
Daňkové, B. Hynštové a Jar. Pospíšilové.

Obě akce byly určeny nejen členům
ČZS, ale účast byla nabídnuta i dalším
občanům.

Méně úspěšní jsme byli v pořádání besed
s projekcí na videu. Dospěli jsme k názoru,
že ty, které jsme již dříve organizovali, byly
málo poutavé a poučné.

Dalším bolavým tématem je údržba

Zahrádkáři hodnotili činnost v roce 2005

Domu zahrádkářů. Dobrovolných prací se
zúčastňuje stále jen malý počet členů,
převážně jen členů výboru. Pro nejbližší
dobu plánujeme opravu rampy. Údržba
zařízení moštárny je prováděna průběžně
v rámci přípravy na sezónu.

Provoz moštárny hodnotíme jako velmi
úspěšný. Bylo zpracováno 18.055 kg
ovoce, z toho pro domácí zpracování
6.470 kg jablek , ze kterých bylo
vylisováno 4.462 l šťávy; na mošty bylo
zpracováno 11.585 kg jablek, vylisováno
9.425 l šťávy a vyrobeno 13.464 lahví
moštu. V provozu byla i sušárna. Nejvíce
se sušily hrušky. Na úspěšnosti se projevila
především větší  úroda ovoce na
Chropyňsku a vyšší výtěžnost. Ovoce
obsahovalo více šťávy. bezproblémový
průběh sezóny narušilo odmítnutí odběru
výlisků, které vyřešil přítel Jan Blažek.
Děkujeme, Jendo.

Pro usnadnění mytí  lahví bude

vyzkoušena a v případě dobrých
zkušeností zakoupena tlaková myčka.

Bolestí zůstává stárnutí a úbytek členů.
Jedním z bodů usnesení je i pokus o
získávání nových, mladších zahrádkářů do
našich řad.
podle Výroční zprávy předsedy org. č. 1
ČZS Ing. Jindřicha Vyvlečky zpracovala

–Jar–Jar–Jar–Jar–Jar. P. P. P. P. Pososososospíšilopíšilopíšilopíšilopíšilovvvvvá –á –á –á –á –

Měsíc duben zdaleka nezaručuje slunné
dny ani suché cesty – vždyť je to APRÍL! Tak:
pláštěnku do batohu, na nohy dobré boty a
na sebe raději ještě teplou bundu a  j d e m e
! V našem nejbližším okolí se nám nabízejí
jarní pochody:

8. dubna8. dubna8. dubna8. dubna8. dubna Krajem Přerovského povstáníKrajem Přerovského povstáníKrajem Přerovského povstáníKrajem Přerovského povstáníKrajem Přerovského povstání
pěší: 8, 15, 25, 30, 50 km;
cyklo: 30, 50, 100 km; start
7:00 – 9:30 hod. Přerov,
Městský úřad, nám.
T.G.Masaryka č. 3

Klub českých turistů
8. dubna8. dubna8. dubna8. dubna8. dubna Za velikonočním vajíčkemZa velikonočním vajíčkemZa velikonočním vajíčkemZa velikonočním vajíčkemZa velikonočním vajíčkem

pěší: 5 km = akce pro děti s rodiči;
start: 8:30 – 9:30 hod. Zlín
Štefánikova ul, hřiště u přehrady

22. dubna22. dubna22. dubna22. dubna22. dubna Na kole PřerovskemNa kole PřerovskemNa kole PřerovskemNa kole PřerovskemNa kole Přerovskem
km cyklo: 25, 40, 60, 80, 100,
120; start 7:00 – 9:00 hod.
Sokolovna Přerov

22. duben22. duben22. duben22. duben22. duben Za přerovský ZubremZa přerovský ZubremZa přerovský ZubremZa přerovský ZubremZa přerovský Zubrem
pěší: 13, 22, 30, 50 km; start: 6:00
– 8:30 hod. Sokolovna Přerov

2323232323. duben. duben. duben. duben. duben Za přerovským ZubremZa přerovským ZubremZa přerovským ZubremZa přerovským ZubremZa přerovským Zubrem
pěší: 13, 22, 35 km; start 7:00
– 9:00 hod. Sokolovna Přerov

29. duben29. duben29. duben29. duben29. duben Morkovské véšlapMorkovské véšlapMorkovské véšlapMorkovské véšlapMorkovské véšlap
pěší: 7, 10, 18, 27, 35, 50 km;
start 6:00 hod. Sokolovna
Morkovice

Informace o dalších turistických pochodech
najdete ve vývěsní skříňce u hlavní brány
Fatra.

– JP –– JP –– JP –– JP –– JP –
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Každý občan ČR vyprodukuje ročně zhruba
150 až 200 kilogramů odpadů. V celé
republice to za jediný rok představuje stěží
představitelné množství až 2 000 000 000
kilogramů, neboli 2 miliony tun odpadů všeho
druhu. Jak uniknout před odpadky, jež jsou
stále více okolo nás? Recept je snadný - třídit
a tím odpad značně zredukovat.

Z analýzy domovních odpadů totiž plyne,
že ve 200 kilogramech odpadů, které každý
z nás ročně vyprodukuje, je zhruba 30 kg
papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla, 5 kg kovů a
asi 1,4 kg nápojových kartonů. Všechny tyto
suroviny lze znovu využít, je-li odpad správně
tříděn. A nadějnou zprávou je, že množství
vytříděného odpadu každý rok stoupá.

Tradiční surovinou, vhodnou k recyklaci,
je papír. Celulózové vlákno v něm obsažené
je možné využít až sedmkrát, v papírnách se
přidává do směsi na výrobu nového papíru.
Recyklovaný papír se používá na výrobu
novin, lepenkových krabic, toaletního papíru
a podobně. Ještě vděčnější surovinou je sklo,
které lze používat prakticky donekonečna.
Z vytříděného a rozdrceného skla se
nejčastěji vyrábějí láhve na minerálky a pivo.
Velkého využití nalézají také plasty, které jsou
zpracovávány různými technologiemi podle
druhu. PET lahve se po rozemletí používají
na výrobu koberců, netkaných textilií či jako
výplň do spacáků a zimních bund.

Třídění odpadů je ekologické i ekonomické
Z plastových sáčků a tašek se vyrábějí různé
fólie a pytle. Odpadní polystyren je zase
vhodný k výrobě speciálních izolačních cihel
používaných ve stavebnictví. S
recyklovanými směsnými plasty se

setkáváme v podobě U-ramp, stojanů na
dopravní značky, parkových laviček a
odpadkových košů či protihlukových stěn
podél silnic. Z nápojových kartonů, které
známe jako krabice od mléka a džusů, se

celulózová složka používá znovu k výrobě
papíru a zbylé složky slouží k ohřevu vody a
výrobě páry.

Stále více měst je zapojeno v systému EKO-
KOM, který byl založen výrobci obalů a
balených výrobků roku 1997. Princip
systému je jednoduchý. Společnost EKO-
KOM, a.s. vybírá čtvrtletně od výrobců,
dovozců a plničů obalů poplatky za množství
obalů uvedených na trh. Tyto peníze systém
předává ve formě odměn obcím, a to podle
množství odpadu, které jejich obyvatelé
vytřídí. Třídit odpad se tedy každé obci
jednoznačně vyplácí. Z celorepublikových
průzkumů nicméně vyplývá, že zatímco
sběrná místa pro třídění odpadu jsou stále
dostupnější, skutečné využití občany zatím
zaostává. Změnu tohoto stavu má za cíl tříletá
propagační kampaň podporující třídění, která
letos vstoupila do své třetí fáze.

Symbolem ekologického a
ekonomického nakládání s obaly se od roku
2000 stal takzvaný Zelený bod, dvě
propletené zelené šipky do kruhu. Tato
značka na obalech výrobků spotřebiteli říká,
že za recyklaci obalu byl uhrazen finanční
příspěvek autorizované obalové společnosti
EKO-KOM. Koupě výrobku se Zeleným
bodem proto znamená, že prázdný obal patří
do kontejneru na tříděný odpad, aby jeho
další cesta vedla k novému využití a recyklaci.
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ZáklaZáklaZáklaZáklaZákladní umělecká šdní umělecká šdní umělecká šdní umělecká šdní umělecká škkkkkola Krola Krola Krola Krola Kroměřížoměřížoměřížoměřížoměříž, Jáns, Jáns, Jáns, Jáns, Jánská 3ká 3ká 3ká 3ká 311111
pořádápořádápořádápořádápořádá

ZápiZápiZápiZápiZápis hudebního oborus hudebního oborus hudebního oborus hudebního oborus hudebního oboru
prprprprpro šo šo šo šo škkkkkolní rolní rolní rolní rolní rok 2005/2006ok 2005/2006ok 2005/2006ok 2005/2006ok 2005/2006
Zápis na odloučeném pracovišti v Chropyni

proběhne ve dnech
pondělí 15. května od 13:00 do 17:00

úterý 16. května od 13:00 do 17:00
středa 17. května od 13:00 do 17:00

Zápis ZUŠ

Upozornění

Základní umělecká škola Kroměříž,Základní umělecká škola Kroměříž,Základní umělecká škola Kroměříž,Základní umělecká škola Kroměříž,Základní umělecká škola Kroměříž,
odloučené pracoviště Chropyněodloučené pracoviště Chropyněodloučené pracoviště Chropyněodloučené pracoviště Chropyněodloučené pracoviště Chropyně

Vás zve na

Besídky žáků ZUŠBesídky žáků ZUŠBesídky žáků ZUŠBesídky žáků ZUŠBesídky žáků ZUŠ
které se konají v Městském kulturním středisku v sále

číslo 10 ve dnech
úterý 23. května 2006 ve 14:30 hodin
středa 24. května 2006 ve 14:30 hodin
čtvrtek 25. května 2006 ve 14:30 hodin

Na tomto místě mohl býtNa tomto místě mohl býtNa tomto místě mohl býtNa tomto místě mohl býtNa tomto místě mohl být

váš inzerát;

ceny již od 100,- Kč;
informace v redakci:

573 500 746;

Od září bude ZprOd září bude ZprOd září bude ZprOd září bude ZprOd září bude Zpraaaaavvvvvooooodajdajdajdajdaj
v každé schráncev každé schráncev každé schráncev každé schráncev každé schránce

v Chrv Chrv Chrv Chrv Chropopopopopyni a Plešoyni a Plešoyni a Plešoyni a Plešoyni a Plešovvvvvci !!!ci !!!ci !!!ci !!!ci !!!

Redakce Zpravodaje připomíná autorům článků,

žžžžže uzávěre uzávěre uzávěre uzávěre uzávěrkkkkka Zpra Zpra Zpra Zpra Zpraaaaavvvvvooooodajdajdajdajdaje e e e e jjjjje 1e 1e 1e 1e 15. den v měsíci5. den v měsíci5. den v měsíci5. den v měsíci5. den v měsíci.....

Redakce Zpravodaje dále upozorňuje
na změnu syna změnu syna změnu syna změnu syna změnu syssssstému ditému ditému ditému ditému dissssstrtrtrtrtribuce Zpribuce Zpribuce Zpribuce Zpribuce Zpraaaaavvvvvooooodajdajdajdajdaje, a te, a te, a te, a te, a to oo oo oo oo od měsíce září.d měsíce září.d měsíce září.d měsíce září.d měsíce září.

Od čísla 09/2006 bude ZprOd čísla 09/2006 bude ZprOd čísla 09/2006 bude ZprOd čísla 09/2006 bude ZprOd čísla 09/2006 bude Zpraaaaavvvvvooooodaj didaj didaj didaj didaj dissssstrtrtrtrtribuoibuoibuoibuoibuovvvvván do kán do kán do kán do kán do každé schraždé schraždé schraždé schraždé schránkyánkyánkyánkyánky
v Chrv Chrv Chrv Chrv Chropopopopopyni a Plešoyni a Plešoyni a Plešoyni a Plešoyni a Plešovvvvvcicicicici.....

Na webových stránkách Města Chropyně
wwwwwwwwwwwwwww.muchr.muchr.muchr.muchr.muchropopopopopyne.czyne.czyne.czyne.czyne.cz

můžete v aktualitách nalézt i hlasovou zprávumůžete v aktualitách nalézt i hlasovou zprávumůžete v aktualitách nalézt i hlasovou zprávumůžete v aktualitách nalézt i hlasovou zprávumůžete v aktualitách nalézt i hlasovou zprávu
vysílanou v městském rozhlase.vysílanou v městském rozhlase.vysílanou v městském rozhlase.vysílanou v městském rozhlase.vysílanou v městském rozhlase.
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Tovačovská jezera, vyhlášená krajinná
oblast, známá především milovníkům
sportovního rybaření, slibují i v letošním
roce mimořádně dobrou rybářskou sezonu.
Nový provozovatel, společnost
Českomoravské štěrkovny, totiž loni provedl
řádné zarybnění celého areálu.

V minulém roce bylo vysazeno přes 58
tisíc kusů ryb v celkové hmotnosti
přesahující 27 tun a ceně blížící se 1,3
milionu korun a v letošním roce tomu bude
nejinak. O dobrém hospodaření svědčí i to,
že rybáři loni v revíru ulovili téměř devět tisíc
ryb o celkové hmotnosti téměř 20 tun a
hodnotě přesahující 1,2 milionu korun.

Do konce roku 2004 byl revír dnešních
Tovačovských jezer obhospodařován
Českým rybářským svazem. Když jezera
převzal do správy jejich vlastník, tedy

Do Tovačovských jezer přibylo na 60 tisíc nově vysazených ryb
Českomoravské štěrkovny, změnil se způsob
hospodaření a přístup k využívání revíru.
Mnoho rybářů si zakoupilo povolenky na
tento atraktivní revír a spokojeně zde lovilo
jako dříve. Na povolenku mohou rybáři nyní
chytit 30 kusů ušlechtilých ryb ročně.

V dubnu a v květnu byl tradičně největší
zájem o lov kaprů, od poloviny června se
milovníci sportovního rybaření soustředili
na sumce. A že opravdu je na co čekat! Ke
kapitálním úlovkům, které loni rybáři vytáhli
z vody, patřil kus dlouhý 215 centimetrů a
vážící 70 kilogramů (na fotografii). Sumce
lovci pochopitelně vrátili vodě pro radost i
dalším rybářům. Menší sumci do 40
kilogramů však obohatili rybí jídelníčky.

Rybářský revír Tovačovská jezera tvoří tři
vodní plochy – Troubecké, Annínské a

jezero Jih o celkové rozloze více než 350
hektarů. Od roku 2006 je možno lovit i na
malé části nově vznikajícího jezera
Skašovského. Největší vyžití poskytuje jezero
Annínské, kde je umožněno i bivakování či
postavení karavanu, tedy naprosto
nadstandardní možnost, jak strávit u vody
chvíle odpočinku spojené s rybolovem.
Podle odborníků se může většina jezer
pochlubit velmi čistou vodou i bohatou rybí
obsádkou. Pro milovníky sportovního
rybaření jsou skutečně výzvou. Druhá
lokalita o takovéto rozloze, se srovnatelným
rybím bohatstvím a přitom s moderními
pravidly lovu se podle znalců přírody
v České republice hledá těžce.

– Eva Kijonková –– Eva Kijonková –– Eva Kijonková –– Eva Kijonková –– Eva Kijonková –

− do 50 000 Kč
− na dobu 7, 12, 18 měsíců
− peníze do 24 hodin
− servis až do domu
− nejvýhodnější podmínky
− měsíční splátky
− do 700 000 Kč zástava

nemovitosti (max. na dobu 36
měsíců)

− rychlé vyřízení
− od 20 do 80 let

Rychlé půjčky

mobil: 774 000 600
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V době, kdy budete tyto řádky a tento
článek číst, bude skvělý výsledek, kterého
dosáhlo mužstvo starších žáků FK Chropyně
na celostátní úrovni, již záležitostí jeden měsíc
starou. Ale aktérům, kteří se na dosaženém
výsledku podíleli, zůstanou v paměti

vzpomínky po celý život. Bez přehánění a
nadsázky lze 2. místo v České republice,
v sálovém fotbale – futsale ve své věkové
kategorii, považovat za výsledek hodný
zaznamenání do historie chropyňského
fotbalu. A to i navzdory tomu, že pořadatelem
nebyl Českomoravský fotbalový svaz
(ČMFS), ale o něco méně známý Svaz
sálového fotbalu – futsal ČR, který používá
zkratku SSF – futsal ČR a je pořadatelem celé
řady soutěží v sálovém fotbale jak pro
kategorii dospělých v několika úrovních, tak
i v kategorii mládeže.

Jak už bylo výše napsáno, bojovali starší
žáci FK Chropyně počátkem března o svůj
největší dosavadní úspěch. Od listopadu
minulého roku až do poloviny února
letošního roku hráli v krajské lize mládeže
v sálovém fotbale – futsale společně
s dalšími devíti soupeři o možnost postupu
do celostátního finále. Pořadatelem této

Starší žáci FK Chropyně se umístili na 2. místě v Mistrovství ČR v sálovém fotbale − futsale v kategorii U14

Starší žáci FK Chropyně, kteří se v průběhu celé zimní sezóny podíleli
na 2. místě v Mistrovství ČR v sálovém fotbale – futsale: HorHorHorHorHorní řaní řaní řaní řaní řadadadadada
zlezlezlezlezlevvvvva:a:a:a:a: Martin Berčík, Mirek Molčík, Roman Zdražil, Lukáš Rybnikář,
Tonda Přehnal, trenér Michal Hofírek, Jenda Řezníček, Marek
Macháček, Filip Kozák, Tomáš Křižan a Jirka Loučka. Dolní řaDolní řaDolní řaDolní řaDolní řada zleda zleda zleda zleda zlevvvvva:a:a:a:a:
Michal Zapletal, Jakub Hofírek, Michal Petlach, Lukáš Drobník, Milan
Ligač, David Hrabal, Vašek Látal, Ondra Šrámek, Tomáš Machů a
Petr Novák. Chybí: Jakub Štěpánek

Tohle je mužstvo, které hrálo ve finále v Bystřici p. H.: HorHorHorHorHorní řaní řaní řaní řaní řadadadadada
zlezlezlezlezlevvvvva:a:a:a:a: trenér Michal Hofírek, Martin Berčík, Lukáš Rybnikář, Marek
Macháček, Tonda Přehnal, Jenda Řezníček, Tomáš Křižan, Jirka Loučka.
Dolní řada zleva:Dolní řada zleva:Dolní řada zleva:Dolní řada zleva:Dolní řada zleva: Roman Zdražil, Vašek Látal, Milan Ligač, Lukáš
Drobník, Jakub Hofírek a Jakub Štěpánek

dlouhodobé části soutěže a také závěrečných
bojů o Mistra ČR je, jak už bylo také výše
napsáno, Svaz sálového fotbalu – futsal ČR.
Protože v dlouhodobé části byli ze Zlínského
kraje nejlepší chropyňští žáci, tak využili
práva reprezentovat Zlínský kraj
v celostátním finále Mistrovství České
republiky ve futsale – sálovém fotbale
starších žáků, kategorie U14. V základní části
soutěže s mužstvy ze Zlínského kraje z 12
utkání jen 1x remizovali a 11x zvítězili, při
dosažení 34 bodů a skóre 81:23. A to hráli i
proti mužstvům, která ve velkém fotbale hrají
vyšší soutěž než žáci z Chropyně.

V samotném finále, které se konalo
počátkem března v krásné sportovní hale v
Bystřici pod Hostýnem, se utkali na dva
zápasy se stejně starými fotbalisty z LeRKu
Prostějov. V prvním utkání se miska vah
převažovala od jednoho mužstva ke
druhému, až skončila uprostřed. Hráči LeRku
vedli 1:0 a 2:1, potom hráči z Chropyně
obrátili výsledek ve svůj prospěch a vedli ještě
dvě minuty před koncem utkání 3:2.
Nakonec toto první utkání skončilo
nerozhodně 3:3, a to hlavně proto, že po
obdržené vyrovnávací brance chropyňští
neproměnili v samém závěru utkání tři gólové
příležitosti. Ve druhém utkání se hráčům
LeRKu Prostějov podařilo dát branku, která,
jak se později ukázalo, rozhodla o titulu Mistr
České republiky v sálovém fotbale – futsale.
I toto utkání mělo vyrovnaný průběh a
výbornou kvalitu. Po obdržené brance se
Chropyňští snažili o vstřelení vyrovnávací
branky, přičemž soupeř hrál velmi takticky
zezadu a rychlými protiútoky se dostával do
šancí, které zásluhou brankáře Martina
Berčíka nedokázal proměnit.

I přesto, že se starším žákům FK Chropyně
nepodařilo získat titul Mistr ČR a skončili tak

na druhém místě, lze považovat i druhé místo
za skvělý výsledek, jehož dosáhli v sálovém
fotbale pod vedením trenéra Michala Hofírka,
jenž se tomuto mužstvu věnuje s malou
přestávkou téměř devět let a který vtiskl
tomuto mužstvu fotbalovou tvář, na kterou
se dá s radostí dívat. V průběhu celé zimní
sezóny se o tento zaznamenáníhodný
výsledek zasloužili všichni hráči širšího kádru,
kteří jsou uvedeni na fotografii s největším
počtem hráčů. Na uvedené fotografii chybí
nemocný Jakub Štěpánek. Další fotografie
jsou ze samotného finále z Bystřice pod
Hostýnem, kterého se nemohli zúčastnit
všichni hráči širšího kádru, ale jen
nominovaní hráči. Popřejme chropyňským
starším žákům, ať se jim podobně daří i
v krajském přeboru ve velkém fotbale, kde
přezimovali na pátém místě a poděkujme jim
za velmi dobrou a úspěšnou reprezentaci

nejen našeho fotbalového klubu a města, ale
i okresu a kraje.. Věřme, že hráče samotné
bude tento výsledek motivovat k ještě
většímu úsilí a tréninkové píli a že kolektivní
míčové hře nazývané fotbal zůstanou věrni i
v době budoucí.

– Jar– Jar– Jar– Jar– Jaroslaoslaoslaoslaoslav Kv Kv Kv Kv Koooootulatulatulatulatula, FK Chr, FK Chr, FK Chr, FK Chr, FK Chropopopopopyně –yně –yně –yně –yně –
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Oddílový turnajÚspěšná Klárka
V autorské literární soutěži pro děti „Slon„Slon„Slon„Slon„Slon

a mravenec aneb Malé a velké v životě aa mravenec aneb Malé a velké v životě aa mravenec aneb Malé a velké v životě aa mravenec aneb Malé a velké v životě aa mravenec aneb Malé a velké v životě a
vvvvve světě“e světě“e světě“e světě“e světě“ získala žákyně V.B třídy ZŠ v
Chropyni Klára LigurskáKlára LigurskáKlára LigurskáKlára LigurskáKlára Ligurská dne 9. března
Diplom Knihovny Kroměřížska za svůj osobitý
projev. Klárce všichni upřímně blahopřejeme!

Básnička plná pohádek
Je skřítek, co pohádku přečetl,

je člověk, co pohádku si poslechl.
Je Honza a drak, co v pohádce hrál

i princ, co žábě polibek dal.
Je kašpárek, co všemu se jen smál
a Rumcajs, co boty si vyleštit dal.
Je čarodějnice, co jablko zaklela,

je Sněhurka, co ho prostě pozřela.
Je Oslík, Šrek a Fiona,

je trůn, král a královna.
Je Otesánek a všechny jeho dobroty,
jsou rezavé vlasy, pihy a punčochy.

Je husa Matilda, se kterou je legrace,
je kominík, co není bez práce.
Je postava, ať velká, či malá,
a hudba, ať hrála, či nehrála.

A je tu opět skřítek, co různé pohádky
předčítal,

je tu i ten člověk, co je stále poslouchal.
Je zvonička, co krátce zaklinkala,

a malá pohádka, co ke spánku se uložit dala...

Výbor nohejbalového oddílu TJ Chropyně
uspořádal pro své členy 18. února 2006 3-4
členných družstev. Sešlo se 22 členů, kteří

byli rozlosování do 6 družstev, a to
následovně: A – Středa Ant., Dočkal,
Novotný a Capanda, B – Sedlaříková, Štolfa,
Sedlařík a Zborek, C – Kotas, Kovařík Jar. a
Krutil Petr, D – Polášková, Koláček st.,
Zapletal a Kuchařík, E – Sadyk, Kovařík Zd. a
Válek, F – Kotásek, Konrád a Středa R.

Družstva sehrála mezi sebou utkání každý
s každým na dva sety. Do čtvrtfinále se
probojovala družstva A, B, C a F. Družstvo A
zvítězilo nad družstvem B 15:10 a družstvo C
prohrálo s družstvem F 10:15. Ve finále
potom družstvo A prohrálo s družstvem F na
dva sety a to 5:10 a 8:10.

Z turnaje pořídila slečna Polášková
zdařilou fotodokumentaci. Některé ze
snímků jsou součástí tohoto článku.

O nohejbalový sport je v oddíle vskutku
zájem. Svědčí o tom i hojná účast členů (15-
18) na cvičebních hodinách v tělocvičně TJ i
v tělocvičně ZŠ Komenského. 18. března
proběhl další turnaj členů oddílu a 22. března
proběhl přebor ZŠ Chropyně – turnaj pro žáky
6.-7. tříd připravený ve spolupráci s komisí rady
města pro výchovu, vzdělání, kulturu a sport.

V letních měsících potom oddíl plánuje

několik turnajů pro veřejnost, a to na hřišti
v sídlištním vnitrobloku a na hřišti u firmy
Technosoft. Termíny těchto turnajů budou
včas zveřejněny.

– AS –– AS –– AS –– AS –– AS –

Pozor!
Nejlevnější povinné ručení

ušetříte 1.000,− Kč
i více

Volejte pro informaci
tel. 776 274 860



Zpravodaj města Zpravodaj města Zpravodaj města Zpravodaj města Zpravodaj města ChropyněChropyněChropyněChropyněChropyně0404040404/2006

-     1313131313     -

V měsíci únoru se do našeho města přistěhovali 4 občané, 5 osob
se přestěhovalo v rámci obce, 13 občanů se odhlásilo z trvalého
pobytu, 3 osoby zemřely a narodily se 3 děti.

Společenská kronika
únor 2006

BlahopřáníBlahopřáníBlahopřáníBlahopřáníBlahopřání

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

V měsíci dubnu 2006 oslaví své životní jubileum:

SlaSlaSlaSlaSlawikwikwikwikwikooooovvvvvá Ká Ká Ká Ká Kaaaaattttteřieřieřieřieřinanananana, Mor, Mor, Mor, Mor, Moraaaaavvvvvssssská 6ká 6ká 6ká 6ká 61111111111
KKKKKalabus Aalabus Aalabus Aalabus Aalabus Adolf, Mordolf, Mordolf, Mordolf, Mordolf, Moraaaaavvvvvssssská 6ká 6ká 6ká 6ká 61111155555

Poslední rozloučeníPoslední rozloučeníPoslední rozloučeníPoslední rozloučeníPoslední rozloučení

AloAloAloAloAloiiiiis Hánečks Hánečks Hánečks Hánečks Hánečkaaaaa, 7, 7, 7, 7, 77 le7 le7 le7 le7 let, ul. K.H.Mácht, ul. K.H.Mácht, ul. K.H.Mácht, ul. K.H.Mácht, ul. K.H.Máchyyyyy
František Zaoral, 84 let, ul. MíruFrantišek Zaoral, 84 let, ul. MíruFrantišek Zaoral, 84 let, ul. MíruFrantišek Zaoral, 84 let, ul. MíruFrantišek Zaoral, 84 let, ul. Míru

Zdeněk Kučeřík, 50 let, ul. PazdernaZdeněk Kučeřík, 50 let, ul. PazdernaZdeněk Kučeřík, 50 let, ul. PazdernaZdeněk Kučeřík, 50 let, ul. PazdernaZdeněk Kučeřík, 50 let, ul. Pazderna

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

V měsíci únoru oslavila své významné životní jubileum –
91. let – paní

Anna Němcová.Anna Němcová.Anna Němcová.Anna Němcová.Anna Němcová.
K jejím narozeninám jí přišel poblahopřát starosta pan František
Hrabal. Také redakce Zpravodaje se k tomuto blahopřání ráda
připojuje a přeje jubilantce pevné zdraví, hodně optimismu a pohody
do dalších let.                                                                      – Redakce –– Redakce –– Redakce –– Redakce –– Redakce –

BlahopřáníBlahopřáníBlahopřáníBlahopřáníBlahopřání

VzpomínámeVzpomínámeVzpomínámeVzpomínámeVzpomínáme

Dne 11. dubna uplynou 2 roky od chvíle, kdy nás navždy
opustila paní

Alena Chybová, roz. KuchaříkováAlena Chybová, roz. KuchaříkováAlena Chybová, roz. KuchaříkováAlena Chybová, roz. KuchaříkováAlena Chybová, roz. Kuchaříková.
Vzpomínají rodiče, bratr, dcery a syn s rodinami.

Dne 25. února tomu bylo 10 let, co nás navždy opustila naše
maminka a babička paní

MarMarMarMarMariiiiie Ve Ve Ve Ve Vrrrrránoánoánoánoánovvvvvá, rá, rá, rá, rá, roz. Kroz. Kroz. Kroz. Kroz. Krpcopcopcopcopcovvvvvááááá
a 10. dubna si připomeneme 19. výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka
pana

FFFFFrrrrraaaaantišntišntišntišntiškkkkka Va Va Va Va Vrrrrránánánánányyyyy.
S láskou vzpomínají dcera Miluše a vnučka Hana s rodinami.

Dne 15.4.2006 vzpomeneme 20. výročí úmrti našeho drahého
manžela, tatínka a dědečka, pana

FFFFFrrrrraaaaantišntišntišntišntiškkkkka Ondruša Ondruša Ondruša Ondruša Ondruškkkkkaaaaa.....
Vzpomíná celá rodina
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Nejnižší průměrné denní teploty v roce se podle dlouhodobých
měření našich meteorologických stanic dostavují zpravidla v období
od 15. do 23. ledna. Od té doby dochází k postupnému oteplování.
Tento vzrůst teplot však v jednotlivých konkrétních rocích nebývá
vůbec plynulý. Odeznívají v něm povětrnostní situace jak prudkých
ochlazení, tak i náhlá překotná oteplení. A silnými oblevami,
provázenými nezřídka záplavami, bývá velice často ukončena i
nejedna tuhá únorová zima, vyúsťující tak v předjarní oteplení.

Nejčastější synoptickou situací, která u nás bývá příčinou počátku
oblev, je rozšíření tlakové níže severně od našeho území, v důsledku
čehož do našich zeměpisných šířek začne proudit teplý vzduch od
jihozápadu nebo západu. Tlakový spád někdy způsobuje, že příchod
oblevy je spojen se silným větrem nebo i s vichřicemi.

Často je také počátek oteplení provázen silnou inverzí teploty
vzduchu. Vzhledem k tomu, že inverze silně omezují promíchávání
vzduchu, je pro ně příznačná, zejména v nižších polohách, rozsáhlá
tvorba mlh a ze současného hlediska především obávané zvyšování
koncentrace škodlivin v ovzduší a vznik smogových situací.

Z místního pozorování v měsíci únoru:Z místního pozorování v měsíci únoru:Z místního pozorování v měsíci únoru:Z místního pozorování v měsíci únoru:Z místního pozorování v měsíci únoru:
- průměrná minimální ranní teplota byla -4,8 °C
- průměrná maximální denní teplota byla -2 °C
- nejchladnějším dnem byl 6. únor s ranní teplotou -21 °C a

odpolední -14 °C
- nejteplejším dnem byl 19. únor s ranní teplotou +1 °C a odpolední

+2 °C
- celkové množství srážek v měsíci bylo 44,4 mm/m2, ve formě sněhu
- průměrný tlak vzduchu, měřený ve 14:00, byl 989,6 hPa.

Pranostiky na měsíc duben:Pranostiky na měsíc duben:Pranostiky na měsíc duben:Pranostiky na měsíc duben:Pranostiky na měsíc duben:
5. duben (Vincenc) – Na svatého Vincence nalévají se na stromech
                                     pupence.
11. duben (Lev) – Na svatýho Lva papeže travičky se už nařeže.
23. duben (Vojtěch) – Když na Vojtěcha prší, nebude ovoce.
24. duben (Jiří) – Pršelo-li před Jiřím, prší po něm tím více.
25. duben (Marek) – Kolik tepla před Markem, tolik zimy po něm.
28. duben (Vital) – Mrzne-li na svatého Vitala, mrzne ještě čtyřicet dní.

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

Chropyňské počasí
únor 2006

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: HART PRESS, spol. s r.o., Otrokovice.
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Přehled kulturních programů MKS Chropyně

duben 20062006200620062006
19.4.2006 (středa) od 19.00 hod. „Dnes V„Dnes V„Dnes V„Dnes V„Dnes Vás baás baás baás baás baví holohlaví holohlaví holohlaví holohlaví holohlaví“ví“ví“ví“ví“

– zábavný pořad Zdeňka Izera s hostem P.
Freundem. „Pilotní“ pořad, se kterým poprvé
vystoupí v Chropyni. (vstupné: důchodci, studenti
130,- Kč; ostatní vstupné 150,- Kč; předprodej na
tel. 573 355 323, pí. Rapantová)

25.4.2006 (úterý) od 9.30 hod. „Hrajeme si s Kamarády“„Hrajeme si s Kamarády“„Hrajeme si s Kamarády“„Hrajeme si s Kamarády“„Hrajeme si s Kamarády“ –
představení pro MŠ a rodiče s dětmi (vstupné: 15,-)

Připravované kulturní programy na měsícPřipravované kulturní programy na měsícPřipravované kulturní programy na měsícPřipravované kulturní programy na měsícPřipravované kulturní programy na měsíc
květen 2006

Informace o pořadech a předprodej i  vstupenekInformace o pořadech a předprodej i  vstupenekInformace o pořadech a předprodej i  vstupenekInformace o pořadech a předprodej i  vstupenekInformace o pořadech a předprodej i  vstupenek
na tna tna tna tna tel. 5el. 5el. 5el. 5el. 573 355 32373 355 32373 355 32373 355 32373 355 323, pí. Ra, pí. Ra, pí. Ra, pí. Ra, pí. Rapapapapapantntntntntooooovvvvvá, předprá, předprá, předprá, předprá, předprooooodededededej vj vj vj vj vssssstupenektupenektupenektupenektupenek
na Správě majetku města Chropyně.na Správě majetku města Chropyně.na Správě majetku města Chropyně.na Správě majetku města Chropyně.na Správě majetku města Chropyně.

16.5.2006 (úterý) od 14.00 hod. „Šk„Šk„Šk„Šk„Školní akolní akolní akolní akolní akaaaaademidemidemidemidemie“e“e“e“e“

19.5.2006 (pátek) od 19.30 hod. „K„K„K„K„Kabát Rabát Rabát Rabát Rabát Reeeeevivvivvivvivvival“al“al“al“al“ – koncert
revivalové skupiny

29.5.2006 (pondělí) od 10.00 hod. „P„P„P„P„Pohádkohádkohádkohádkohádka o línýcha o línýcha o línýcha o línýcha o líných
strašidlech“strašidlech“strašidlech“strašidlech“strašidlech“ – pohádka určená pro I. stup. ZŠ, MŠ
a rodiče s dětmi
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