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Jeden úřad a dvě působnosti – 3. část
V minulém čísle jsme se seznámili
s možnostmi reakcí na činnost (ale i
nečinnost) městského úřadu na úseku
samostatné působnosti, přičemž jako
možné formy jsme zmínili petice a stížnosti
(využití místního referenda je u nás stále
okrajovou záležitostí). Podívejme se
nejprve, co je pro petice a stížnosti
společné
společné.
Mělo by se jednat o projev vůle jednoho
či více občanů směřující do oblasti tzv.
samostatné působnosti . Není nutné si
lámat hlavu nad tím, komu podnět
adresovat, ani navrhovat, kdo a jak by ho
měl vyřešit, protože je již vnitřní věcí
městského úřadu, komu věc přidělí
k vyřízení. Hospodářsko-správní odbor

městského úřadu vede centrální evidenci
petic a stížností, takže žádná z nich by se
neměla ztratit či zůstat nevyřízena. Zde také
občanovi poradí, jak při jejich sestavení
postupovat.
Z podání by ale mělo být zřejmé, kdo a
o co žádá, případně na jakou událost
žadatel reaguje. Před vlastním sepsáním by
však bylo vhodné si ujasnit, zda věc nelze
vyřešit například telefonickým dotazem či
osobní návštěvou městského úřadu,
případně účastí na zasedání zastupitelstva
města.
Jaký je rozdíl mezi stížností a peticí
peticí?
Velmi zjednodušeně se dá říci, že stížností
se domáhá stěžovatel řešení situace ve
svém vlastním zájmu, týká se uspokojení

jeho individuálních (případně i
skupinových) potřeb a je to spíše kritika
něčeho, co se již událo, kdežto petice by
měla směřovat k uspokojení veřejného
zájmu (nebo zájmu větší skupiny osob) a je
to spíše požadavek k něčemu, co se teprve
má stát. Zatímco u stížnosti se jedná hlavně
o závažnost argumentů, u petice hraje větší
vliv její masovost vyjádřená množstvím
podpisů.
Na projednávání stížností se v současné
době vztahuje i na městský úřad ustanovení
§ 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
případně bude i do budoucna teoreticky
možné aplikovat vládní vyhlášku č. 150/
1958 Ú. l., ovšem za předpokladu, že půjde
pokračování na str. 2

„Kabát revival“
pátek 19. 5. 2006 od 19:30 v městském kulturním středisku
k poslechu i k tanci zahrají písničky z repertoáru skupiny Kabát
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Jeden úřad a dvě působnosti – 3. část
dokončení ze str. 1
o orgány veřejné správy, které jsou
součástí moci výkonné. Výsledkem
projednání stížnosti může být jedině
odpověď, která adresátovi sdělí, zda byl
jeho podnět shledán jako oprávněný či
ne
opr
ávněný
neopr
oprávněný
ávněný. Pokud byl posouzen jako
oprávněný, tak rovněž údaj o tom, kdo a
co bude podnikat ve věci dál. Jako příklad
stížnosti je možné uvést například kritiku
nevhodného chování úředníka. Jako
stížnost naopak nebude posouzena kritika
stavebního úřadu za neprovedení
kolaudace nebo nesouhlas s výrokem
přestupkové komise o uložení pokuty,
protože se jedná o přenesenou působnost
a jsou zde na místě tzv. opravné prostředky
(t ako vé podání bude většinou
postoupeno krajskému úřadu, kde je
posoudí odbor příslušný k provádění
instanční kontroly).
Problematika petic je na rozdíl od
stížností upravena v samostatném zákoně
podrobněji. Aby podnět mohl být
posouzen jako petice, musí splňovat
předepsané náležitosti: petice musí být
písemná a musí být pod ní uvedeno
jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji
podává; podává-li petici petiční výbor

(jeho ustavení není nutnou podmínkou
pro vznik petice), uvedou se jména,
příjmení a bydliště všech členů petičního
výboru a jméno, příjmení a bydliště toho,
kdo je oprávněn členy petičního výboru
v této věci zastupovat. Rovněž
shromažďování podpisů pod petici má svá
přesná pravidla. Občan (nebo petiční
výbor) může každým způsobem, který
neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby
petici svým podpisem podpořili. K
podpisu pod petici občan uvede své
jméno, příjmení a bydliště (není
vyžadováno rodné číslo ani žádná jiná
další identifikace). Každému musí být
umožněno, aby se s obsahem petice před
podpisem řádně seznámil, k podpisu nesmí
být žádným způsobem nucen. Pokud
podpisové archy neobsahují text petice,
musí být označeny tak, aby bylo zřejmé,
jaká petice má být podpisy podpořena;
dále na nich musí být uvedeno jméno,
příjmení a bydliště toho, kdo petici
sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště
toho, kdo je oprávněn členy petičního
výboru v této věci zastupovat.
Jako příklad petice je možné uvést třeba
požadavek občanů na zřízení, či nezřízení
městské policie, na nepovolení těžby

štěrkopísku
v lokalitě
Hejtman
neschválením změny územního plánu
zastupiteli, nebo třeba snížení ceny za svoz
komunálního odpadu. Naopak neúčinná
bude petice směřující například proti
umístění autobusové zastávky (jde opět o
přenesenou působnost, kdy účastníci
řízení mají možnost vyjádřit své názory
v tzv. územním řízení). Rovněž petice
požadující například rozšíření prodejní
doby v obchodech nemá šanci na úspěch,
protože se nejedná o samostatnou
působnost města.
Závěrem je třeba si připomenout, že
stížnosti i petice by měly sloužit jako
mimořádná forma k prosazení zájmů
občanů a měly by se využívat až po
vyčerpání jednodušších prostředků
kontaktu s městem a jeho orgány. Na
druhou stranu je třeba dodat, že výkon
práva petičního patří mezi základní lidská
práva a svobody zaručené ústavním
zákonem a nikomu by nemělo být na
újmu, když se k této formě uchýlí.
Příště se seznámíme s opravnými
prostředky na úseku přenesené
působnosti.
– Ing. Jaroslav KOTULA, tajemník MěÚ –

Soukromé sdělení
redakce neodpovídá za obsah příspěvku

Žádáme občany,
jejichž důvěry
zneužila dnes již bývalá
zaměstnankyně společnosti
PROVIDENT FINANCIAL s.r.o.
paní Martina Tzvetková
a jejich jménem sepisovala
smlouvy o půjčce,
které nesplácí, aby nás za
účelem hromadného podání
trestního oznámení
kontaktovali
-2-
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Klub českých turistů
Výbor KČT děkuje všem aktivním
účastníkům Jarní a velikonoční výstavy
konané 5. – 7. dubna 2006. Učitelky
základní školy a jejich žáci vystavovali
velmi pěkné práce, kterými potěšili
návštěvníky výsta vy a jistě i rodiče.

Dospělých tvůrců vystavovalo 17, z toho
jeden muž. Členky KČT napekly perníčků
ze 4 kg mouky, ale jako obvykle se
nedostalo na všechny zájemce. Děkujeme
i učitelkám – důchodkyním, které obětavě
vykonávaly během celé výstavy službu u

Výstava byla úspěšná, sníh roztál,
povodňová voda opadla, je čas vyjít do
přírody. V měsíci květnu Vás zveme na
vycházky, pochody a zájezdy:

6. května

Záj
ezd s pěší tur
ou
Zájezd
turiis tik
tiko
podrobnosti najdete ve
vývěsní skříňce u hlavní brány
Fatry a na letáčcích

6. května

26. května

Pochod
za
králem
Ječmínkem
start 16 – 16:30 hod. u zámku

Pochod
osvobození
„Memor
ojáčk
a“
„Memoriiál br
br.. V
Vo
jáčka“
km: 12, 15, 20, 27; start 7:00
– 8:00 hod. sokolovna
Valašské Klobouky; KČT
Valašské Klobouky

27. května

Za loštickým tvarůžkem
km 8, 15, 25, 35, 50; start 7:00

-3-

prodejního pultu i v sále. Poděkování patří
i Městu Chropyně a Správě majetku města
za nezbytnou pomoc.
Bylo se opět na co dívat a věříme, že
většina návštěvníků se nechala při výzdobě
bytu inspirovat naší výstavou.

– 9:00 hodin; hřiště kopané
v Lošticích
autobusový zájezd, přihlášky
do naplnění autobusu do 8.5.
u Svatavy Horákové nebo
Jaroslavy Pospíšilové
Informace o dalších turistických
pochodech najdete ve vývěsní skříňce u
hlavní brány Fatra.
– JP –
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Z jednání rady města
Rada města na svých jednáních:
- vyjádřila souhlas vlastníka pozemků
s umístěním přípojek na inženýrské sítě
na pozemcích města při realizaci stavby
„Čerpací stanice PHM – Chropyně“;
- schválila zveřejnění záměru prodeje
domu č.p. 32 na ulici Komenského za
nabídkovou cenu 2,5 mil. Kč; jedinou
zájemkyní byla paní Ilona Mihóková.
Rada města uložila předložit návrh
prodeje ke schválení zastupitelstvu;
- přidělila byt č. 4 o velikosti 2+kk
v objektu č.p. 788 na ulici Hrázky
manželům Daňkovým a to od 15.3.2006
za cenu základního nájmu 16,50 Kč/m2;
- přidělila byt č. 13 o velikosti 1+kk na ulici
Tyršova č.p. 833 paní Dagmar Šperkové
a to od 15.3.2006 za cenu základního
nájmu 35,- Kč/m2;
- vzala na vědomí Výroční zprávy o
hospodaření Základní školy Chropyně,
Mateřské školy Chropyně, Školní jídelny
Chropyně a Správy majetku města
Chropyně a doporučila je ke schválení
zastupitelstvem;
- akceptovala požadavek Tělovýchovné
jednoty Chropyně na finanční příspěvek
ve výši 120.000,- Kč na zahájení provozu
koupaliště; požadavek na 100 tis. Kč na
energie přesunula do II. pololetí;
- vyhověla žádosti organizace Junák na
poskytnutí finančního příspěvku na
úhradu pojistného pronajaté části
budovy Komenského 32 ve výši 4.000,Kč;
- schválila zařazení rekonstrukce

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rychlé půjčky
−
−
−
−
−
−
−

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

mobil: 774 000 600

-

-

-

přístřešků u klubovny mládeže v Plešovci
v celkové hodnotě 150.000,- Kč mezi
investiční akce provedené v letošním
roce; rekonstrukce bude provedena
vlastními silami;
uložila uhradit, v souladu s usnesením
zastupitelstva č. 13/16/05 ze dne
18.12.2005, členský příspěvek do
rozpočtu Mikroregionu Střední Haná ve
výši 10,- Kč na obyvatele;
souhlasila s bezplatným pronájmem sálu
Městského kulturního střediska Základní
škole v na uspořádání Školní akademie
dne 16.5.2006;
umožnila bezplatný pronájem
víceúčelového sálu chropyňského zámku
Klubu českých turistů za účelem
uspořádání Jarní a velikonoční výstavy
ve dnech 5. – 7. dubna 2006;
udělila souhlas vlastníka nemovitosti
(bytové jednotky v objektu č.p. 600 –
602 na Tyršově ulici) s připojením tohoto
domu k internetové síti;
rozhodla o uzavření dodavatelské firmy
na realizaci další etapy regenerace sídliště
s firmou Manďák za cenu 5,083 mil. Kč;
schválila znění smlouvy mezi Městem
Chropyně a firmou Internet 2000 na
zřízení věcného břemene na pozemcích
města, související se zasíťováním sídliště
optickým kabelem (zemní vedení) s tím,
že hodnota věcného břemene činí 10,Kč/m skutečné délky kabelového vedení;
nevyho věla žádosti firmy WinSof t
Company Olomouc na povolení
protažení optického kabelu vzduchem
přes nemovitosti města (dům č.p. 645
na ulici Nádražní, obecní domy na ulici
Díly a budovy MŠ a ZŠ Nová);
schválila na výšení počtu výtisků
Zpravodaje na 2000 ks měsíčně a jeho
distribuci do každé domácnosti
v Chropyni a Plešovci;
schválila uzavření dodavatelské smlouvy
s firmou Vegacom řešící provedení III.
etapy rekonstrukce rozhlasu v Chropyni
vč. 5 domovních přijímačů v částce 293
tis. Kč;
vyhověla žádosti paní Ilony Mihókové o
využívání veřejného prostranství na ulici
Komenského mezi Sokolským stadionem
a parkovištěm v rozsahu 30 m2 na zřízení
letní zahrádky u Mléčného baru „Zuzana“
a uložila vybírat poplatek dle platné
vyhlášky;
přidělila uvolněný byt č. 14 o velikosti
1+1 v domě na náměstí Svobody 247
paní Zdeňce Hladné za základní nájemné
16,50 Kč/m2;
schválila poskytnutí příspěvku ve výši
3.000,- Kč Ústavu sociální péče Zborovice
na oslavu 60. výročí založení tohoto
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ústavu, ve kterém žije bývalý občan
Chropyně;
vyho věla žádosti TJ Chropyně na
poskytnutí mimořádného finančního
příspěvku ve výši 6.000,- Kč na úhradu
nákladů spojených s účastí dvou
družstev gymnastek na Mistrovství
republiky v soutěži TEAMGym Junior
v Brně dne 30.4.2006;
vzala na vědomí informaci o výtěžku
z provozu výherních hracích přístrojů
umístěných na území Města Chropyně
ve výši 289.582,- Kč a uložila tuto částku
použít v souladu se zákonem č. 202/
1990 Sb. o loteriích;
uložila uzavřít dodavatelskou smlouvu
s firmou Ing. Josef Gaja na výměnu
schodišťových oken v objektu Mateřské
školy ve výši 171 tis. Kč vč. DPH;
uložila uzavřít dodavatelskou smlouvu
s firmou Klempířství – pokrývačství pana
Pavla Otáhala spočívající v demontáži
vikýřů a ventilaček, opravě bednění,
latění pod KOB krytinu a montáž KOB
krytiny Al přírodní v částce 458.609,- Kč;
schválila návrh výběrové komise na
dodavatele rekonstrukce koupaliště, a to
firmu ROVINA a.s. Hulín a uložila
připravit dodavatelskou smlouvu;
vyhověla žádosti odloučeného
pracoviště ZUŠ Kroměříž v Chropyni na
bezplatný pronájem místnosti č. 10
v MKS v termínu 23. – 25. května za
účelem organizování třídních besídek;
vyhověla žádosti firmy ERCE CZ, s.r.o.,
nacházející se v areálu podniku Fatra, na
umístění orientačních cedulí na sloupech
veřejného osvětlení v počtu 4 ks;
vyslo vila
kladné
stano visko
k případnému vybudování protihlukové
stěny podél části železniční trati a nádraží
ČD firmou SUDOP;
vyhověla žádosti společenství vlastníků
bytového domu č.p. 667 na ulici J. Fučíka
na využití veřejného prostranství ke
stavebním účelům při zateplení tohoto
domu;
souhlasila s přijetím varianty v nabídce
od firmy ENVItech Bohemia s.r.o. o
možnostech sledování čistoty ovzduší
v souvislosti s provozem spalovny firmy
Destra Co. spočívající v pravidelném
zveřejňování naměřených hodnot firmou
Destra Co. a podílení se na financování
vybudo vání nezávislého měřícího
zařízení;
schválila smlouvu s firmou T-MAPY, spol.
s r.o., o technické podpoře na softwarové
produkty GISel PRO, GISel, SIRIS KN –
desktop a VFK Leader v ceně 15.390,- Kč
bez DPH za rok.
– JiRo –
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Pro pamětníky a nepamětníky − Koupání na Šlajzi

zleva: pí. Škroníčková, Mojžíšová, Cápková, Dudová, Cápková,
Junášková

zleva: pí. Cápková, p. Bajgar, pí. Králová, p. Sochor
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Z jednání Zastupitelstva města Chropyně
V pondělí 27. března 2006 se konalo 17.
zasedání Zastupitelstva města Chropyně.
Jeho nejdůležitějšími body byly výroční
zprávy hospodaření příspěvkových
organizací a rozpočtová opatření. Neméně
důležitými, a zcela jistě zajímavými, body byla
zpráva Policie ČR o bezpečnostní a dopravní
situaci ve městě Chropyni, zpráva předsedy
Komise k projednávání přestupků Města
Chropyně a změna č. 4 Územního plánu
města Chropyně související s těžbou
štěrkopísku na výhradním ložisku v Plešovci.
Informace o bezpečnostní a dopravní
situaci vve
e měs
tě Chr
op
yni a o či
nnos
ti
městě
Chrop
opyni
činnos
nnosti
Komi
se k pr
ojednáv
ání přes
tupků.
omise
pro
ednávání
přestupků.
Na jednání byl přizván zástupce velitele
Obvodního oddělení Policie ČR Hulín npor.
Svatopluk Zelenka, který přítomné seznámil
s trestnou činností v našem regionu, s jejím
objasňováním a s množstvím a druhy
dopravních přestupků.
Připomínky z řad zastupitelů a přítomné
veřejnosti se opět zaměřovaly na nutnost
četnějšího výskytu hlídky policie v Chropyni,
a to především v době konání veřejných
hudebních produkcí, aby se omezovalo
rušení nočního klidu a ničení veřejného
majetku. S tímto jsou ovšem, podle slov npor.
Zelenky, problémy všude a například i
Kroměříž, která má městskou policii, se
s tímto problémem neustále potýká. Další
dotazy směřovaly k vývoji množství trestných
činů, zejména v souvislosti uzavření
ubytovny na ulici Díly; přes výrazný pokles
občanů romské národnosti v našem městě
se tento jev na počtu trestné činnosti ve
městě nijak neprojevil. Dále diskuze
pokračovala v oblasti prodeje alkoholu a
cigaret mladistvým. Ti jsou však v tomto
ohledu beztrestní a lze postihovat jen ty, kteří
dětem a mladistvým alkohol a cigarety
prodávají. Kontroly jsou prováděny, avšak
více je těchto přestupků v okolních obcích.
To, jak se děti chovají na veřejnosti, je vizitkou
především jejich rodičů a nikdo jiný (ani
policie ani škola) za ně tuto odpovědnost
nepřevezme.
Po schválení usnesení k tomuto bodu
přednesl předseda Komise k projednávání
přestupků pan Josef Tinka zprávu o činnosti
této komise v roce 2005 (tato zpráva je
uvedena na jiném místě ve Zpravodaji). I
k tomuto tématu se vedla krátká diskuze,
směřující především k procentu úspěšnosti
vybraných pokut. Toto procento je bohužel
velmi nízké, ale pokuty jsou vymáhány
prostřednictvím hospodářsko-správního
odboru MěÚ, který vede exekuční řízení vůči
pokutovaným. Bohužel situace je velmi
obtížná, neboť naprostá většina
„pravidelných“ účastníků přestupkových
řízení jsou příjemci sociálních dávek a pokuty
jsou tudíž nevymahatelné.
Majetkoprávní záležitosti
Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o
budoucí smlouvě s firmou Internext 2000,

s.r.o., se sídlem Huslenky 70, o zřízení věcného
břemene na pozemcích v lokalitě sídliště
v Chropyni. Věcné břemeno bude zřízeno za
účelem zřízení, provozu, údržby a oprav
podzemního vedení – optického kabelu.
Věcné břemeno k pozemkům bude zřízeno
za úplatu ve výši obvyklé ceny 10,- Kč/bm.
Zastupitelstvo také schválilo odkoupení
pozemků od Pozemkového fondu Čr v k.ú.
Plešovec nacházející se v lokalitě určené
územním plánem určené k podnikání a
službám a pozemků na trase cyklostezky do
Plešovce.
Dále byly schváleny prodeje pozemků
manželům Štolfovým v lokalitě Pazderna o
výměře 197 m2, panu Františku Kotáskovi
v lokalitě Pazderna o výměře 209 m2 a směna
pozemků mezi městem a manžely Žákovými
v lokalitě ulice Hrázky o výměře 6 resp. 8 m2.
Výroční zpráva SMM Chropyně za rok
2005 a Rozpočtové opatření č. 1/2006
Správa majetku města Chropyně
hospodařila v roce 2005 s prostředky
schválenými rozpočtem a rozpočtovými
opatřeními ve výši 14,779.000,- Kč. Po
započtení odpisů, které se nerozpočtují, bylo
v hospodaření dosaženo celkového zisku
201.588,86 Kč. Tento zisk byl převeden do
nově vytvořeného rezervního fondu. Výnosy,
především vlastní příjmy, byly podstatně
vyšší, než se očekávalo, a to na všech
střediscích. Výrazné navýšení však bylo na
středisku 90 – MKS – krátkodobé příjmy, kde
byla rozpočtována částka 70 tis. Kč, avšak
skutečnost činila 198.815,- Kč. Vysoká byla
v loňském roce rovněž dotace Úřadu práce,
který SMM převedl mzdové prostředky ve výši
734.700,- Kč. Výdaje byly koordinovány
během roku s rozpočtem. Rozpočtované
prostředky byly překročeny na střediscích 01
– vlastní organizace, 6 – veřejné osvětlení, 7
– pohřebnictví a 8 – kanalizace. Tyto zvýšené
náklady byly uhrazeny z nedočerpaných
financí na ostatních střediscích.
Rozpočtovým opatřením č. 1/2006 bylo
provedeno vrácení dotace na pojištění
majetku v důsledku uzavření pojistné
smlouvy, která obsahuje i majetek evidovaný
na SMM a navýšena dotace na koupi
komunálního stroje vč. přídavných modulů.
Výroční zpráva Základní školy
Chropyně, Mateřské školy Chropyně a
Školní jídelny Chropyně
Základní škola Chropyně hospodařila
v roce 2005 s prostředky ze státní dotace ve
výši 12,837 mil. Kč a s prostředky od města
ve výši 3,614 mil. Kč. Prostředky ze státního
rozpočtu, určené na mzdy, odvody, učební
pomůcky aj. byly vyčerpány. U příspěvku
města, který pokrývá především náklady na
provoz ZŠ (energie, materiál, opravy a
udržování aj.), bylo dosaženo úspory a spolu
s příjmy z doplňkové činnosti (nájmy, pojistné
události, poplatky za ŠD aj.) činil hospodářský
výsledek 759.594,80 Kč tvořený
nevyčerpanými finančními prostředky za
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teplo a el. energii (533.344,90 Kč vráceno
zřizovateli, 59.149,30 Kč ponecháno ZŠ),
vlastní příjmy (68.892,- Kč) a úspora na
provozních nákladech (99.204,- Kč). Částka
tvořená vlastními příjmy byla ZŠ ponechána
v plné výši, z nevyčerpané dotace na vodu
(94.889,- Kč) bylo zřizovateli odvedeno 90
%, zbývajících 10 % (9.489,- Kč) bylo
ponecháno ZŠ, stejně jako ostatní úspory ve
výši 4.310,- Kč. Tyto prostředky byly
převedeny do rezervního fondu organizace.
Mateřská škola obdržela ze státního
rozpočtu 3,829 mil. Kč, z rozpočtu města
1,249 mil. Kč a příspěvky ze školného činily
165 tis. Kč (změnou legislativy byly od
školného osvobozeny děti z posledního
ročníku). Prostředky ze státního rozpočtu
byly vyčerpány. Hospodaření v hlavní
činnosti za rok 2005 bylo ztrátové, a to ve
výši 344,34 Kč, který byl uhrazen zlepšeným
hospodářským výsledkem z doplňkové
činnosti vytvořeným v roce 2005. K úsporám
došlo na položkách voda a elektrická energie,
překročeny byly položky čerpání tepla, DHIM
a učebních pomůcek. Hospodářský výsledek
z doplňkové činnosti (pronájem, vyučování
hry na hudební nástroj) činil 7.060,- Kč.
Zastupitelstvo rozhodlo o převedení
zlepšeného hospodářského výsledku ve výši
6.715,66 Kč do rezervního fondu organizace.
Příspěvek Školní jídelně ze státního
rozpočtu byl v roce 2005 ve výši 1,865 mil.
Kč a příspěvek od zřizovatele 1.211 mil. Kč.
Činnost školní jídelny je rozdělena na hlavní
a vedlejší. V hlavní činnosti (zajištění
stravování žáků) byla vykázána ztráta ve výši
5.126,27 Kč a byla uhrazena zlepšeným
hospodářským výsledkem z doplňkové
činnosti vytvořeným v roce 2005, který
dosáhl výše 30.049,11 Kč. Zastupitelstvo
rozhodlo, že částka 24.922,84 bude
převedena do rezervního fondu organizace.
Informace o hospodaření Města
Chropyně za rok 2005
Celkové příjmy za rok 2005 dosáhly výše
78,905 tis. Kč (104 % schváleného
upraveného rozpočtu), z toho daňové příjmy
38,763 tis. Kč, nedaňové příjmy 5,041 tis. Kč,
kapitálové příjmy 1,663 tis. Kč a přijaté dotace
33,437 tis. Kč. Největší podíl u dotací
představuje dotace na rekonstrukci školy
(6,75 mil. Kč), regenerace sídliště (3,5 mil.
Kč), rekonstrukce komunikace na ulici
Moravská (1,96 mil. Kč) a z celkové dotace
na bytový dům 8,8 mil. Kč bylo v roce 2005
čerpáno 4,185 mil. Kč. Výdaje dosáhly
78,205 mil. Kč (87 % schváleného
upraveného rozpočtu) a podle odvětvového
členění rozpočtu bylo nejvíce výdajů
vloženo do oblasti bydlení, komunálních
služeb a územního rozvoje – 26 mil. Kč, dále
do oblastí vzdělávání – 14,68 mil. Kč, státní
správa a samospráva – 12,9 mil Kč, sociální
dávky a podpora v sociálním zabezpečení –
12,4 mil. Kč a doprava – 2,2 mil. Kč.
Hospodaření města bude předloženo
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Z jednání Zastupitelstva města Chropyně
zastupitelstvu ke konečnému schválení ve
formě Závěrečného účtu Města Chropyně
za rok 2005 včetně zprávy auditora.
Rozpočtové opatření č. 1/2006 Města
Chropyně
Předloženým rozpočtovým opatřením
se schválený rozpočet navyšuje na
příjmové i výdajové straně o částku
3.467.700,- Kč. Největší položku v oblasti
příjmů představuje převod nevyčerpaných
prostředků z roku 2005 ve výši 2,71 mil.
Kč, převod nevyčerpaných prostředků
z dotací – 257 tis. Kč a navýšení daně
z příjmů – 500 tis. Kč. V oblasti výdajů se
zvyšují výdaje na rekonstrukci ZŠ – výměna
oken a výměna oken a oprava fasády na
ZUŠ – 800 tis. Kč, příspěvek SMM
v souvislosti s koupí traktoru a přídavných
zařízení – 697 tis. Kč, příspěvek na provoz
koupaliště (vzhledem k tomu, že město
neobdrželo dotaci na rekonstrukci) – 120
tis. Kč, nerozpočtovaná oprava klubovny
v Plešo vci – 150 tis. Kč, vra tky
nevyčerpaných dotací – 257 tis. Kč a
převod do rezer vy 1,306 mil. Kč.
Zastupitelstvo města předložené změny
rozpočtu schválilo.
Změna zři
ny Šk
olní jídeln
y
zřizzo v ací liliss ti
tin
Školní
jídelny
Chropyně
Zastupitelstvo města schválilo změnu
názvu tohoto zařízení ve Zřizovací listině.
Název „Školní jídelna Chropyně, okres
Kroměříž, příspěvková organizace“ není
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,
Školský zákon, ve znění pozdějších
předpisů a proto bylo Krajským úřadem ve
Zlíně, odborem školství, mládeže a sportu
doporučil změnu na „Zařízení školního
stravování Chropyně, okres Kroměříž,
příspěvková organizace“. Tuto změnu
zastupitelstvo schválilo s účinností od
1.4.2006.
Změna č. 4 územního plánu města
Chropyně – těžba štěrkopísku, výhradní
lo
ži
v ec
loži
žiss ko Plešo
Plešov
Českomoravské štěrkovny, a.s., požádaly,
v souvislosti s připra vo vanou těžební
aktivitou v území výhradního ložiska
štěrkopísku Plešovec, město Chropyni o
změnu Územního plánu města. Tento
v současnosti neuvažuje o těžební činnosti
a neobsahuje ani informaci o existenci
výhradního ložiska. V diskuzi k tomuto
tématu zaznělo například, že doposud se o
této těžbě hovořilo jako o těžbě, kterou
nemá město šanci zastavit, dále například,
že dojde ke ztrátě velkého množství kvalitní
zemědělské půdy, které je ovšem, dle
názoru ministerstva zemědělství, nadbytek.
Část dotazů se také zaměřila na výsledek
těžební činnosti – v této lokalitě by měla
být vytvořena rekreační zóna s možností
koupání. Dotazy se také zajímaly o dopravu
vytěženého materiálu a o to, co případná
těžba přinese celému městu v dobrém i ve

špatném. Dle slov starosty města by do
pokladny města mělo plynout cca 0,5 – 1
mil. Kč ročně). Z diskuze nakonec vyplynul
požadavek zastupitelů připravit k těžbě u
Plešovce stejně obsáhlé materiály shrnující
vše kolem těžby, následků těžby pro chod
města, názory obyvatel města, čímž by se
vytvořily
stejné
podmínky
pro
rozhodování zastupitelů jako při
projednávání těžby v lokalitě Louky
Hejtman v minulém roce.
Di
e
Dissk uz
uze
Značná část diskuze byla věnována
problematice neustále rostoucích cen
tepla poskytovaného firmou Energetika
Chropyně. V této souvislosti uložilo
zastupitelstvo zpracovat ekonomické
posouzení centrálního vytápění oproti
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vytápění individuálnímu. Část diskuze se
věnovala dopravní situaci ve městě. Návrhy
na vyznačení přechodů pro chodce či
zamezení parkování aut v křižovatce u
Alberta nebo na nám. Svobody byly
odmítnuty, neboť tyto záležitosti řeší zákon
o provozu na pozemních komunikacích a
dopravní inspektorát nepovolí žádné
duplicity. Závěrečný dotaz byl směřován
k aktuální situaci ve spalovně – kontroly
byly pro vedeny, závady by měly být
odstraněny a s ČHMÚ v současné době
město jedná o monitoringu ovzduší a jeho
kvality.
T e r m í n kko
onání dalšího řádného
zasedání Zastupitelstva města Chropyně
byl stanoven na pondělí 26. června 2005.
– Ing. Jiří Rosecký –

05
05/2006

Zpravodaj města Chropyně

Zápis ZUŠ
Zákla
dní umělecká ššk
kola Kr
oměříž
ká 3
1
Základní
Kroměříž
oměříž,, Jáns
Jánská
31
pořádá

Základní umělecká škola Kroměříž,
odloučené pracoviště Chropyně
Vás zve na

Zápi
Zápiss hudebního oboru
p rro
o šškk olní rrok
ok 2005/2006

Besídky žáků ZUŠ

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
popř. kterýkoli den Po – Čt v době 13 – 17 hodin

které se konají v Městském kulturním středisku
v sále číslo 10 ve dnech
úterý 23. května 2006 ve 15:30 hodin
středa 24. května 2006 ve 15:30 hodin
čtvrtek 25. května 2006 ve 15:30 hodin

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
V tomto článku bych chtěla odpovědět
členům místní organizace Svazu důchodců
našeho města na jejich otázky týkající se výše
poplatku za komunální odpad v Chropyni a
jeho výpočtu. Tato problematika bude jistě
zajímat i vás, ostatní občany.
Zpoplatnění systému nakládání s odpady
v Chropyni vychází ze zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů. Z § 10b, odst. 3 vyplývá,
že sazba poplatku může činit nejvýše Kč 500,za povinnou osobu a kalendářní rok. Sazba
se skládá ze dvou částek do 250,- Kč. Výši
první části sazby stanovuje obec, resp. její
zastupitelstvo a přihlíží k celkové situaci
v oblasti nákladů na provoz systému
nakládání s odpady v obci. Druhá část
vychází z rozúčtování skutečných nákladů na
sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu z předchozího kalendářního roku na
povinnou osobu. Rozúčtování druhé části
sazby je obec povinna uvést v obecně
závazné vyhlášce (OZV) o tomto místním
poplatku. Sazba pro rok 2006 byla
stanovena OZV č. 6/2005. Při výpočtu se
vycházelo z nákladů roku 2004, neboť termín
„náklady předchozího kalendářního roku“ je
nutno dle zákona vztahovat k termínu
vydání OZV. Znění uvedené vyhlášky si
můžete přečíst na www.muchropyne.cz
nebo na sekretariátě MěÚ.
Sazba pro rok 2006 činí Kč 480,- na
povinnou osobu a je tvořena součtem
následujících částek: - 250,- Kč na povinnou
osobu a kalendářní rok

-

230,- Kč na povinnou osobu a kalendářní
rok - skutečné náklady na sběr a svoz
komunálního odpadu činily v roce 2004
Kč 1 980 055,- při počtu poplatníků 5
259 činí částka na povinnou osobu Kč
377,-.
Z uvedeného vyplývá, že tato sazba
převyšuje maximální hranici. Zastupitelstvo
rozhodlo uplatnit částku ve výši Kč 230,Celkové náklady na likvidaci odpadu
v roce 2004 činily:
- komunální odpad
Kč1 980 055,- RESO
Kč 532 310,- nebezpečný odpad
Kč 228 537,Pro srovnání uvádím výši poplatku
stanovenou pro r. 2006 v některých okolních
obcích: Hulín Kč 444, Kroměříž Kč 492,
Přerov Kč 467 , Holešov Kč 492, Vyškov Kč
480, Lipník Kč 440.
V roce 2002 činil roční poplatek Kč 370,na povinnou osobu, v r. 2006 činí Kč 480,-.
Náklady na netříděný komunální odpad
vzrostly oproti roku 2001 o třičtvrtě milionu
korun.
Na postupném zvyšování poplatku měly
vliv především tyto skutečnosti:
- pravidelné zvyšování poplatku za uložení
1 tuny odpadu na skládku stanovené
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech (v
r. 2002-2004 činil Kč 200,-, v r. 2005-2006
činí Kč 300,-, 2007-2008 bude činit Kč
400,-, od r. 2009 – 500 Kč)
- zavedení poplatku na tvorbu povinné
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-

rezervy na rekultivaci skládek (35,- Kč za
tunu)
zařazení služeb do vyšší skupiny DPH (v r.
2004)
zvyšování produkce odpadu (v r.2002 –
987 t, v r. 2003 – 996 t, v r. 2004 – 1117 t)
apod.

Vím, že tato částka je pro rodinné rozpočty
dosti zatěžující a bohužel musíme počítat
s tím, že v budoucnosti ještě poroste. Ceny
za likvidaci odpadu ve vyspělých státech EU
jsou velmi vysoké. Příkladem toho je
současný problém s nelegálním dovozem
komunálního odpadu z Německa na naše
území. Firmám se vyplatí vozit odpad několik
stovek kilometrů a riskovat pokuty.
Jedním ze způsobů, jak můžeme přispět
k udržitelné situaci v produkci odpadů, je
jeho důsledná recyklace, neboť tříděný odpad
je vykupován zpracovatelskými firmami.
Myslím si, že v této oblasti máme ještě velké
rezervy.
Co se týká důchodců, připomínám, že
poplatníci naší obce, kteří dovrší 80-ti let,
platí poloviční sazbu. O tuto úlevu nemusí
žádat, je poskytovány automaticky.
Pokud budete mít další dotazy týkající se
výše uvedeného poplatku a jeho placení,
kontaktujte paní Valáškovou, na tel. č.
573 500 734, e-mailem:
valaskova@muchropyne.cz nebo osobně,
MěÚ, dveře č. 6.

–V
aláš
enát
ef
Valáš
aláškko vá R
Renát
enáta
efer
erent
a, rref
er
ent HSO –
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Jarní povodeň v Chropyni a v Plešovci
Po dlouhé zimě, neobvykle mrazivé a plné
sněhu, jistě každý z nás netrpělivě očekával
příchod jara. I ti největší milovníci zimních
sportů měli letošní zimy doslova plné zuby.
Spousty sněhu ve všech polohách naší
republiky včetně nížin však vzbuzovaly obavy
ze záplav, které by mohlo způsobit rychlé tání

v kombinaci s vydatnými dešti. Sníh během
měsíce března odtával pomalu, avšak pouze
v nejnižších polohách. Toto tání sněhu
naplnilo zejména střední a dolní tok řeky
Moravy a Bečvy a nasytilo jejich povodí. Další
vývoj počasí byl z hydrologického hlediska
velmi nepříznivý. 25. března přišlo další
oteplení, které zasáhlo tentokrát střední
polohy i hory. V tomto čase již byly vydány
výstrahy hydrologů na rozvodnění toků a
záplavy pro celé území ČR. Nedobře se
vyvíjela situace na řece Moravě a také Bečvě,
kde se voda začala měnit v divoký, kalný a
řvoucí živel, prozatím spoutaný koryty řek.
Do tohoto vypjatého stavu, který již v tuto
chvíli představoval třetí stupeň povodňové
aktivity, tedy ohrožení, přichází na Moravu
ve dnech 28. a 29. března vydatný regionální
déšť, který přináší do všech poloh 30 a více
mm vody. Povodňové komise všech vodou
ohrožených měst pracují na plné obrátky.
Nejinak je tomu s Povodňovou komisí
města Chropyně, která sleduje podrobně
situaci na katastru města, v místní části
Plešovec i v okolí, které je pro průběh
povodně rozhodující. Na základě
podrobného monitoringu povodňové
situace v okolí Chropyně a informací o
průtocích řek Moravy a Bečvy nad Kroměříží
vyhodnocuje chropyňská komise míru rizika
a následně informuje veřejnost. Ve všech
sledovaných profilech na řece Moravě, Bečvě,
Mlýnském Náhonu, Moštěnce i Svodnici je
zaznamenáván vzestup hladin. Vybřežená
řeka Morava zaplavuje lesní a luční porosty
napravo i nalevo od cesty do Kojetína, tuto
činí neprůjezdnou a dále po proudu zaplavuje
Spálené louky. Stavidlo v hrázi Moštěnky,
které má chránit plešovskou kanalizaci před
zaplavením z řeky, představuje od okamžiku
svého poškození v začátku povodně
nebezpečí v podobě zvětšujícího se jezera na
polích naproti areálu Čepra. Zdrojem vody
tohoto jezera je i meliorační hlavník,
propojený s vodou v Moštěnce. Propustek
ve Svodnici u rybníka Hejtman zase způsobil

rozliv na loukách za bývalými lázněmi. Tento
rozliv byl povodňovou komisí vnímán jako
neškodný, což se následně potvrdilo.
Situace na řece Moravě dne 30.3. je velmi
dramatická, naštěstí pro Chropyni a Plešovec
však do značné míry regulovaná přetékáním
vody do troubeckého Bagráku u soutoku
Bečvy a Moravy. Navzdory tomu však voda u
Chropyně a v Plešovci pomalu stoupá.
V Chropyni je nejblíže zaplavení Podlesí, kde
voda vystoupala až na cca 35 cm pod úrovní
mříží dešťových vpustí. V Plešovci se hladina
přiblížila na cca 30 cm k přelití ochranných
hrází. Ve vazbě na tento stav byla dne 30.
března připravena evakuace obyvatel a pytle
s pískem. K nouzovému ubytování bylo
připraveno 16 míst na budově tělocvičny, 28
míst v hotelu Ječmínek a 20 míst v nově
rekonstruované
budově
bývalé
„Svobodárny“. Nejméně dalších 100 míst
bylo možno operativně připravit v sále
budovy TJ. Z poklesu hladiny na řece Bečvě
až po soutok s Moravou však odvodila
Povodňová komise města pokles i na řece
Moravě, ke kterému skutečně došlo v noci
na 31. března.

Rozhodnutí komise neprovádět technická
protipovodňová opatření a evakuaci osob
se ukázala jako správná. Poslední březen byl
ve znamení poklesu Bečvy nad soutokem
s Moravou, jak v Dluhonicích tak v Teplicích,
a tento pokles způsobil snížení hladiny
Moravy v Kroměříži. Tento pokles se zpětně
promítl do hladin všech toků v katastru
Chropyně a Plešovce. Ve večerních hodinách
byl na Moštěnce v profilu u stavidla
plešovské kanalizace zaznamenán pokles až
60 cm a vše se zdálo být v pořádku. Srážky a
tání v Beskydech však poslaly Bečvou do
stále rozvodněné Moravy takové množství
vody, které v kroměřížském profilu způsobilo
opět vzestup hladiny řeky. Povodňová komise
již v této situaci neviděla nebezpečí pro
Chropyni, ale pouze pro Plešovec. Tento byl
ohrožován poškozeným stavidlem městské
kanalizace v hrázi Moštěnky, nefunkční
zpětnou klapkou melioračního hlavníku a
porušenými nebo zrušenými úseky
protipovodňového valu u Lesní Bečvy. Ve
spolupráci s hasiči, dobrovolníky z řad
občanů Plešovce a se zaměstnanci Správy
majetku města byla provedena opatření na
stavidle a na čistírně odpadních vod tak, aby
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obec nebyla zaplavena z kanalizace a dále
byly opraveny poškozené úseky hráze. Tři
úseky byly opraveny ručně, jeden
manipulátorem, poskytnutým firmou Prima
k.s. a jeden, avšak největší, byl po konzultaci
s Povodňovou komisí Kroměříže opraven
strojem DH firmy JC Stav. K tomu byl
úpravami hrázek v lese pod Čeprem
regulován neškodný rozliv vody v lese. Další
den, tedy 2.4. byl již zaznamenán slabý pokles
hladin. I když voda nedosáhla úrovně
z předcházející vlny, prokázala se vysoká
účinnost provedených opatření. Další
opatření, která byla provedena, směřovala
k co nejrychlejšímu odvedení vod, rozlitých
v okolí celého Plešovce. Jednalo se o znovu
zprovoznění dešťového oddělovače čistírny
odpadních vod, uvolnění pytli zasypaného
stavidla, uvolnění zasypaného propustku
pod komunikací do Kroměříže, odstranění
hrázek v lese a pročištění lesních rýh od
nánosů a splavenin. Při vypuštění vody
z bývalého Plešovského rybníka bylo
přistoupeno k prokopání hráze za areálem
firmy Prima k.s.. Také byl učiněn pokus o
vyčerpání jezera mezi Čeprem a rodinným
domem pana Jurtíka prostřednictvím hasičů.
Protože však nebylo čerpání efektivní, brzy
se ukončilo.
Dnes již můžeme říci, že vše dobře dopadlo.
Největší podíl na tomto závěru nese řeka
Bečva, která nad Chropyní nevybřežila a
v důležitém okamžiku poklesla s hladinou.
Toto štěstí jsme neměli při povodni v roce
1997 a proto si ji mnozí živě pamatujeme
dodnes.
Při řešení letošní povodňové situace bylo
Povodňovou komisí v Chropyni i části
Plešovec přistoupeno k nezbytně nutným
činnostem tak, aby byly efektivně vynaloženy
prostředky a lidské úsilí. Přitom se vycházelo
z důsledně zjištěného skutečného stavu
povodně v místě a z řady dalších důležitých
informací. Nebylo přijato žádné unáhlené
nebo zbytečné rozhodnutí, byť bylo
některými občany požadováno. Věřme, že

zkušenosti s povodněmi nebudou
v budoucnosti rozvíjeny dalšími záplavami
či jinými přírodními katastrofami přesto, že
je jich ve světovém měřítku stále více.

– Ing. Pospíšil Jiří,
t aj
emník po
vodňo
vé kkomi
omi
se –
dňov
omise
ajemník
pov
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Jarní povodeň v Chropyni a v Plešovci

Poděkování
Na jiném místě tohoto listu se dočteme
v obsažném článku o průběhu povodňové
krizové situace z přelomu března a dubna.
Přestože nedošlo k výrazným škodám na
majetku občanů ani města, vyžádala si
situace i určitý druh obětavosti a
vstřícných přístupů.
Proto chci poděkovat zasahujícím
jednotkám Sborů dobrovolných hasičů ze
Žalkovic, Chropyně, Plešovce a Kroměříže.
Mé poděkování patří také jednotce
profesionálních hasičů Hasičského
záchranného sboru Kroměříž. Zvláštní
pozornost a velké poděkování patří
především panu Jaroslavu Olšanskému –
příslušníku
podnikové
jednotky
z Chropyně, za odborný a nesmírně
obětavý zásah při ucpávání kanalizačního
potrubí vzduchovým vakem.
Neméně si vážím též přístupu
dobrovolníků z řad občanů především

Plešovce při provádění zabezpečovacích
prací na „válku“ zajišťujícího Plešovec proti
vybřežení Bečvy. Stejně tak děkuji
pracovníkům Správy majetku města za
jejich podíl při výše uvedených aktivitách.
Mé poděkování patří také tajemníkovi
TJ Ing. Otevřelovi, majiteli hotelu Ječmínek
Ing. Měrkovi a MVDr. Josefu Augustinovi
– majiteli a provozovateli bytového domu
(bývalá svobodárna Technoplastu), za
nezištnou vstřícnost při dojednávání
ubytování pro případ evakuace občanů.
Na závěr děkuji povodňové komisi města
za aktivní a důsledný přístup k plnění
povinností vyplývajících z jejich funkcí.
Stejně tak děkuji občanům, a to především
Plešovce za důvěru v postup povodňové
komise a za projevenou disciplinovanost.

– František Hrabal, předseda
po
vodňo
vé kkomi
omi
se a sstt ar
os
pov
dňov
omise
aros
ostt a měs
městt a –
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Z mateřské školy
Vítání jara
Příchod letošního jara netrpělivě
očekávaly i naši nejmenší – děti z mateřské
školy. Dlouhou zimu i velkou vodu zahnaly
ve čtvrtek 30. března vhozením vlastnoručně
vyrobené Moreny do Bečvy.

Jarní dílna
V úterý 4. dubna se sešli v naší třídě rodiče
se svými dětmi a s chutí se pustili do práce.
Společně vyrobená velikonoční dekorace
jistě zpříjemní jejich domovy v době
očekávání jarních svátků – velikonoc.

Sebezaměstnání – alternativa na trhu práce
je název projektu, zaměřeného na
tvorbu nových pracovních míst formou
zahájení vlastního podnikání. Jedná se pro
většinu lidí o náročnou cestu plnou

překážek a rizik. Projekt proto řeší jednak
motivaci k zahájení podnikání, ale také
podporu na této nelehké cestě.
Projekt realizuje v součinnosti s úřady
práce společnosti JVM-RPIC, spol. s r.o.,
(Regionální poradenské a informační
centrum pro podnikatele ve Zlínském kraji
– www.jvmrpic.cz), které má zkušenosti
v této oblasti od r. 1992 a jejíž aktivity pro
začínající podnikatele absolvovalo již
několik stovek lidí, kteří chtěli založit
vlastní podnik. Asi polovina z těch, kteří se
o to snaží, začne skutečně podnikat.
Pro zájemce jsou organizo vány
dvoudenní motivační kurzy. Zde jsou
zájemci odpovědně informováni o vlastním
podnikání (podnikatelský nápad,
povinnosti, překážky, možnosti, atd.). Cílem
je vybrat vhodné zájemce do následujícího

rekvalifikačního kurzu Základy podnikání
(jedná se o rekvalifikační kurz se všemi
výhodami, které nabízí úřady práce) a
těmto poskytnout následnou podporu do
zahájení podnikání.
Obsahem kurzu Základní podnikání je
teoretická, ale i praktická příprava pro
zahájení vlastního podnikání. Účastníci
absolvují přednášky na téma zpracování
podnika telského plánu, psychologie
podnikání, marketingu, práva, účetnictví
a daní, sociálního a zdravotního pojištění,
ale i o možnostech využití internetu
v podnikatelské praxi. V praktické části
kurzu budou účastníci pod vedením
individuálních konzultantů zpracovávat
vlastní podnikatelský záměr včetně
ekonomických propočtů.
Po absolvování rekvalifikace absolventi
obdrží certifikát s akreditací ministerstva
školství, který umožní při splnění určitých
podmínek čerpat bezúročný státní úvěr na
zahájení podnikání. Často finančními
prostředky vypomáhají v menším rozsahu
i úřady práce.
Pro uchazeče z nezaměstnaností
postižených mikroregionů Zlínského kraje
jsou navíc připravena doprovodná
opatření ve formě úhrady nákladů na
dopravu z místa bydliště do místa konání
(Zlín).
Projekt mohou využít nejen osoby
v evidenci úřadu práce jako uchazeči o
zaměstnání, ale i osoby, které mají
zaměstnání a chtějí podnikat, případně i
podnikatelé, kteří nepodnikají déle než od
1.1.2005.
Bližší informace o tomto projektu získáte
v kanceláři společnosti JVM-RPIC, spol.
s r.o., Štefánkova 167, 760 30 Zlín (budova
Centroprojektu), tel. 577 210 729, e-mail:
rpiczlin@jvmrpic.cz

O pohár starosty města Chropyně
Oddíl kuželkářů, organizovaný při TJ,
uspořádal v měsíci březnu turnaj
neregistrovaných hráčů „O pohár starosty
města Chropyně“, jehož patronem byl, kdo
jiný, než starosta města Chropyně pan
František Hrabal. Do turnaje se registrovalo
celkem 6 tříčlenných družstev a první tři místa
obsadila tato družstva:
1. GVAHO (Grézl, Holomek, Vávra)
2. Šipkaři (Zapletal, Dočkal, Honek)
3. IPT (Dvorský, Navrátil, Pavlík)
Za poznámku stojí, že hráči vítězného
týmu Vávrovi je teprve 13 let. Svým
„válcováním“ soupeřů prokázal kuželkářské
schopnosti a naznačil, že je velmi nadějným
hráčem.
Ceny pro vítěze věnoval a předal starosta
města, kterému patří poděkování, stejně jako
ostatním drobným sponzorům.

Další turnaj je pro neregistrované hráče
připraven na měsíc září. O tom, kdy a kde se
přihlásit, budete včas informování
prostřednictvím chropyňských sdělovacích
– VZ –
prostředků.

skupinové foto účastníků turnaje
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Josefovský a žákovský turnaj
Aktivní nohejbalový oddíl TJ Chropyně
é člen
y.
naj pr
o sv
uspořádal 18. března t.r. tur
turnaj
pro
své
členy
Hrálo se v tělocvičně místní TJ.

O fotodokumentaci se tentokrát postaral
Marek Novotný, který průběh celého turnaje
natáčel na digitální kameru.
Po turnaji se všichni přítomní sešli v
„bufetu“ pana Salajky, kde se po řádném
občerstvení a družné debatě dohodli na
uspořádání dalšího, a to velikonočního
turnaje.
22. března členové NO TJ pánové A.
Středa a St. Kotas uspořádali turnaj
tříčlenných družstev pro žáky 6. – 7. tříd
základní školy.
Za 6.A nastoupili Stanislav Vávra, David
Zborek, Ladislav Šubík a Jiří Flora, za 6.B

Martin Lechner, René Petrželka, Radim
Janoušek a Aleš Otevřel. Družstvo 7.A třídy
tvořili Pavel Běhalík, Tomáš Kubín, Filip Kozák
a Radek Baštinec, 7.B reprezentovali David
Matyáš, Martin Loučka a Martin Řezníček.
Vítězem turnaje se stalo družstvo třídy 6.B,
2.místo patřilo družstvu 7.A, 3. místo obsadilo
družstvo 6.A a na konečném 4. místě se
umístilo družstvo třídy 7.B, které uhrálo
vítězně pouze jediný set.
Z turnaje byla tentokrát vypuštěna
družstva 8. a 9. tříd, ale i tak turnaj splnil svůj
účel: aby mladí žáci přicházeli na chuť i
nohejbalu a byl tak položen dobrý základ
–A
NO TJ Chropyně.
A.. S. –

Šestnáct účastníků bylo rozděleno do pěti
tříčlenných družstev. Pan A. Středa, nejstarší
člen oddílu, byl jako náhradník a staral se o
organizaci celého turnaje.
Rozdělení do jednotlivých družstev bylo
následující: A – Krejčířová, Dočkal, Capanda;
B – Honek, Kovařík J., Novotný M., Středa
A.; C – Kotas, Omámík, Krutil, D – Středa R.,
Válek, Zapletal M.; E – Koláček st., Sadyk,
Štolfa.
Družstva se utkala mezi sebou systémem
každý s každým na dva vítězné sety, přičemž
jeden set se počítal do 10 bodů. Zápasy byly
vyrovnané. Svědčí o tom i skutečnost, že řada
setů se hrála v poměru 9:10 a z deseti
základních utkání jich byla polovina sehrána
na tři sety.
Do semifinále potom postoupila družstva
B, C, D a E a to tak, že B s družstvem E hrálo
o třetí místo a družstva C a D hrála o místo
první.
Konečné umístění: 1. družstvo C, 2.
družstvo D., 3. družstvo E., 4. družstvo B a na
5. místě družstvo E, které ve čtyřech zápasech
vyhrálo pouze 1 set.

Soukromá inzerce
Prodám
 nebo pronajmu pozemek před
Plešovcem 2.700 m2 vhodný na zahradu.
Tel: 737 053 420.
 zahradní chatku a odstoupím pozemek – zahrádku; tel: 723 714 414.
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Blahopřání

Společenská kronika
březen 2006

Dne 4. května oslaví své životní
jubileum – 70 let – pan
Květoslav Kolek.
Vše nejlepší a hodně zdraví Ti přejí manželka,
dcera Luďka, zeť Vladimír a vnuci Petr a
Pavel.

V měsíci březnu se do našeho města přistěhovali 4 občané, 8
osob se přestěhovalo v rámci obce, 3 občané se odhlásili z trvalého
pobytu, 9 osob zemřelo a narodily se 2 děti.
Uzavření manželství

Ja
nV
or
álek
op
yně – Mar
ti
na T
esařo
vá, Chr
op
yně
Jan
Vor
orálek
álek,, Chr
Chrop
opyně
Marti
tina
Tesařo
esařov
Chrop
opyně
na Mlčo
cho
vá, Chr
op
yně
Jiří Buksa
op
yně – K
a teři
eřina
Mlčocho
chov
Chrop
opyně
Buksa,, Chr
Chrop
opyně
Ka
Vzpomínáme
Blahopřání

Dne 5. května vzpomeneme 1. výročí
úmrtí našeho manžela, tatínka a
dědečka pana

Svaz důchodců blahopřeje svým členům, kteří oslavili
významné životní jubileum. Do dalších let přeje hodně zdraví,
štěstí a rodinné pohody.
V měsíci květnu 2006 oslaví své životní jubileum:

ka Sedláčk
a.
Františ
Sedláčka
ntišk

vá, Díly 623
Mar
Mariie Hýžo
Hýžov

Vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Poslední rozloučení

Dne 14. 4. 2006 jsme vzpoměli 1. výročí
úmrtí našeho drahého manžela, tatínka a
dědečka pana
ti
na Lo
cha
Mar
Locha
cha..
Marti
tina
Vzpomíná celá rodina.

Elvír
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vá, 6
7 le
t, ul. T
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ánov
67
let,
Tyršo
yršov
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Horák
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Kok
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Tyršo
yršov
Ing. Mar
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let,
Nádražní
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obody
Oldřich Liš
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Lišk
let,
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Informace Svazu důchodců ČR
Několik slov úvodem
Svaz důchodců ČR vstupuje již do
šestnáctého roku svého trvání a obrazně
řečeno měl by mít svá dětská léta za sebou.
Nevím, zda to jde tak říci organizaci seniorů.
Ti by měli být vždy starší, mít již jasné cíle,
poslání a rozvahu v jednání. Domnívám se,

že to druhé lépe vystihuje situaci našeho
Svazu. Jsme a musíme být organizací lidí
třetího věku, kteří mají dostatek životních
zkušeností a kteří vědí, že přes různé
zdravotní či jiné potíže stojí zato žít a
využívat všech možností, které dnešní
moderní a technická společnost poskytuje.
Není to jen množství informací, zábava a
poučení v TV, či možnost využívat internet

nebo mobil, ale také dobré mezilidské
vztahy, vzájemná úcta a pochopení a
radost z každého pěkného dne života.
Kladu proto největší důraz na to, aby
naše organizace, bez rozdílu, zda mají jen
30 členů či téměř 3000 členů, co nejvíce
přispívaly k tomu, aby senioři žili
společensky, měli se kde scházet, popovídat
si nebo se věnovat svým koníčkům s přáteli,
měli možnost navštívit divadlo či posedět
si u dobré muziky, vyrazit si na cesty,
zacvičit si, rozšířit své znalosti na
přednáškách a besedách, poznat krásy naší
vlasti či zajet i na rekreaci. To by mělo být
cílem práce všech organizací a Krajské rady
by zde měly sehrávat roli starších rádců,
koordinátorů či představitelů hnutí, které
má své nezastupitelné místo ve společnosti.
To, že senioři v naší republice představují
20 % všech obyvatel, i nás nutí přemýšlet
o tom, proč máme jen sto organizací, proč
mimo kluby je velká většina seniorů
osamocena, což je o to dramatičtější
v době, kdy odejde životní partner.
Proto považuji za hlavní cíl našeho Svazu
v roce 2006 a v dalších letech co nejvíce
rozšířit naši činnost tímto směrem.
Připomenu, že funkcionáři naší
organizace musí všude, kde je to možné,
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objektivně a na úrovni upozorňovat na naše
problémy, na spra vedlivou sociální,
zdravotní či bytovou politiku tak, aby
životní úroveň seniorů odpovídala rozvoji
celé společnosti v EU. Myslím si, že i díky
nově utvořené Radě seniorů ČR, zde naše
kroky – i přes různé škarohlídy – nejsou
zbytečné a bez úspěchů.
Jsem přesvědčen, že společným a
hlavně jednotným postupem se nám bude
dařit plnit náš cíl: „Aby nikdo nebyl sám“ a
že zůstaneme, tak jak to máme ve
stanovách, nestranickým občanským
sdružením všech seniorů v ČR bez rozdílu
jejich národnosti, rasy, politického či
náboženského vyznání.
Pr
of. Dr
n Solich, předseda SDČR
Prof.
Dr.. Ja
Jan

DUBOVÉ PODLAHY
SCHODY
STŘEŠNÍ OKNA

Tel.: 777 788 164

05
05/2006

Zpravodaj města Chropyně

Chropyňské počasí
březen 2006
Přehled kulturních programů MKS Chropyně

květen 2006
16.5. 2006

olní ak
ademi
e“
(úterý) od 14.00 hod. „Šk
„Školní
aka
demie“

19.5. 2006

(pátek) od 19.30 hod. koncert revivalové skupiny
„Kabát revival“ – k poslechu i k tanci zahrají
písničky z repertoáru skupiny Kabát. Občerstvení
zajištěno. (vstupné: 80,- Kč)

29.5.2006

(pondělí) od 10.00 hod. „P
„Pohádk
ohádka
ohádk
a o líných
strašidlech“ – pohádka určená pro I. stup. ZŠ, MŠ
a rodiče s dětmi (vstupné: 15,-)

Připravované kulturní programy na měsíc
červen 2006

Zcela mimořádné zastoupení v březnových pranostikách zaujímají
naši navracející se tažní ptáci. Lidé v nich spatřovali zvěstovatele
ukončení mnohdy krušných zimních období a předzvěst blížících se
teplých dnů. Veliké oblibě a důvěře spolehlivého vyslance blížících
se jarem prostoupených dnů se v našem lidovém prostředí těšila
především vlaštovka. Vlaštovky vracející se do stejných hnízd
hospodáři poznávali nejenom podle vzájemných odlišností podoby,
ale především podle nezaměnitelných vlastností a osobitého chování
některých jedinců. Přítomnost vlaštovek v zemědělských usedlostech
byla vždy až pověrčivě pokládána za podmínku štěstí. Zvláště za
jejich jarního švitoření se život lidem zdál úplnější a krásnější. Naši
předkové vlaštovku obecnou podle časných březnových návratů
přezdívali „ptáčkem Panny Marie“ a svátek Zvěstování Panny Marie
(25.3.) nazývali též „dnem Panny Marie laštovičné“.
Za všeobecně rovněž velmi oblíbeného a významného posla jara
platila v lidovém podání též kukačka: „Nejpříjemnějším doba z celého
roku je ta, když přiletí kukačka a kuká, mnohý pláče radostně, když
kukačku opět uslyší. Lidé říkají – už bude teplo, kukačky jsou zde…“
Vztah našich předků ke kukačce a pocity z jejího návratu výstižně
vyjadřuje např. přísloví: „Lepší jedna kukuljenka než-li tisíc skřivanů.“
Z místního pozorování v měsíci březnu:
- průměrná minimální denní teplota byla -1,6 °C;
- průměrná maximální denní teplota byla +2,1 °C;
- nejchladnějším dnem byl 8. březen, kdy ranní teplota byla pouze
-10 °C a odpolední -3 °C;
- nejteplejším dnem byl 31. březen – ranní teplota + 8 °C a odpolední
+12 °C;
- celkové množství srážek v měsíci bylo 63,7 mm/m2;
- průměrný naměřený tlak vzduchu za měsíc byl 986,2 hPa
(dlouhodobý průměr je 990 hPa);
Pranostiky na měsíc květen:
1. květen (Filip a Jakub) – Kolik dní před Filipem a Jakubem plané
trní kvete, tolik dní budou žně.
12. – 14. květen (Pankrác, Servác, Bonifác) – Ledoví muži spalují
mrazem ovoce.
15. květen (Žofie) – Svatá Žofie políčka často zalije.
25. květen (Urban) – Na Urbanův den pospěš síti len.
31. květen (Petronila) – Když se na Petronilu začnou včely rojit, dobré
ovce se už můžou dojit.
– Ing. O. Kment –

MICHAL NES
VADBA
NESV

23.6. 2006

29.6. 2006

(pátek) od 10.00 hod. „Michal N
Nesv
esva
esv
ad b a
z kouzelné školky“
školky“- představení určeno pro I. stup.
ZŠ, MŠ a rodiče s dětmi

(čtvrtek) od 15.00 hod. „Diskotéka pro děti na
rozloučenou se školou....“
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