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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny PČR
Ve dnech 2. a 3. června 2006 se konaly
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. I když celostátním vítězem
se stala ODS, poměr mandátů ve sněmovně…
všichni známe momentální situaci a v době,
kdy toto shrnutí voleb za naše město vzniká,
je všechno velmi čerstvé a na pokraji veškerých
povolebních jednání.

Účast ve volbách byla v celorepublikovém průměru 64,47 % (76,41 % v
roce 1996, 74,03 % v roce 1998 a 58 %
v roce 2002). Ve Zlínském kraji 66,9 %,
v okrese Kroměříž 66,82 % a v Chropyni
62,74 %. Největší volební účast byla
v okrsku č. 5 – Plešovec, kde dosáhla 72,88
%, nejnižší pak v okrsku č. 1 – Městské

kulturní středisko s 59,98 % voličů, přitom
v minulých volbách byl tento trend přesně
opačný, kdy nejvíce voličů bylo v okrsku
č. 1 a nejméně v Plešovci. Další údaje o
počtu voličů, vydaných obálkách, % účasti,
odevzdaných obálkách a platných hlasech
je v tabulce č. 1.
pokračování na str. 2

„Láska je láska“
pondělí 25. 9. 2006 v 19:00 v městském kulturním středisku
Komedie A.P.Čechova v podání Docela Velkého Divadla o ruském pohledu na rodinné štěstí.
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny PČR
dokončení ze str. 1
Po sečtení hlasů se potvrdila již dlouhodobá
levicová orientace chropyňských voličů.
V celkovém součtu procentních výsledků stran,
které se dostaly do Poslanecké sněmovny,
získala ČSSD spolu s KSČM 58,88 % hlasů a
ODS, KDU-ČSL a SZ 35,38 % hlasů. U ostatních
stran se projevil celorepublikový ústup v počtu
voličů těchto stran, neboť v Chropyni jim
náleželo dohromady zbývajících 5,74 % hlasů.
ČSSD vyhrála ve všech okrscích, přičemž
v okrscích 2, 3 a 4 dosáhla více než 40 %,
v Plešovci dokonce více než 55 % hlasů. ODS
ve všech okrscích překročila hranici 20 %,
největší počet hlasů dostala v okrsku
č. 4 – 28,63 % hlasů.
KSČM byla tradičně nejsilnější v okrsku
č. 1, kde získala něco přes 23 %, v ostatních
okrscích překročila desetiprocentní hranici,
pouze v Plešovci se přes hranici 10 % nedostala.
Zbývající dvě strany, které se do PS dostaly,
se pohybovaly okolo pětiprocentní hranice.
Zatímco Strana zelených tuto hranici překročila
o 0,05 % hlasů, lidovcům k této hranici chybělo
0,22 % hlasů. Strana zelených nepřekročila
pětiprocentní hranici v okrscích č. 1, 3 a 5,
nejméně dostala v okrsku č. 1 – 2,92 % hlasů,
nejvíce v okrsku č. 4 – 6,62 % hlasů.

KDU-ČSL získala nejvíce hlasů v Plešovci,
a to 7,81 %. V okrscích 2, 3 a 4 však
nepřekročila pětiprocentní hranici.
Podrobný přehled o počtu a procentu
získaných hlasů jednotlivých kandidujících
stran je v tabulce č. 2. Tučně označené strany
získaly v konečném součtu hlasování
mandáty ve sněmovně.
Mandát v Poslanecké sněmovně
Parlamentu České republiky za Zlínský kraj
na základě výsledku voleb získali:
ČSSD (5 mandátů): Ing. Zdeněk
Škromach, Rohatec; Josef Smýkal, Holešov;
Ing. František Novosad, Nový Hrozenkov;
Ing. Antonín Seďa, Uherské Hradiště; Ing.
Miloš Melčák, CSc., Zlín;
ODS (4 ma
ndát
y): RNDr. Petr Nečas,
mandát
ndáty):
Rožnov pod Radhoštěm; Ing. Jaroslav Plachý,
Uherské Hradiště; Pavel Svoboda, Holešov;
Mgr. Tomáš Úlehla, Zlín;
KSČM (1 ma
ndát): RNDr. Vladimír
mandát):
Koníček, Boršice;
KDU – ČSL (2 mandáty): Ing. Michaela
Šojdrová, Kroměříž; Ing. Ludvík Hovorka,
Šumice;
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Jeden úřad a dvě působnosti – 5. část
V předchozích číslech jsme stručně
popsali některé situace, které mohou nastat
při výkonu veřejné správy. Nyní se zmíníme
o formách komunikace s úřadem. Pokud
ponecháme stranou elektronickou formu,
nabízí se dvě možnosti: dojít na úřad osobně
nebo napsat.

Písemná fforma
orma má nesporné výhody.
Tou hlavní je průkaznost projevu vůle –
kdykoliv se lze k dopisu vrátit a je i
s časovým odstupem zřejmé, kdo, kdy a co
požadoval. Přitom není nutné vynakládat
prostředky za poštovné, protože písemnost
lze osobně předat i na podatelně Městského
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úřadu v Chropyni, nám. Svobody
29. Podatelna je otevřena i mimo úřední
dny. Je vhodné si u dopisu pořídit kopii a
nechat si ji při předání na podatelně
potvrdit. Pro některé druhy řízení je písemná
forma nezbytná, jedná se většinou o různé
pokračování na str. 3
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Jeden úřad a dvě působnosti – 5. část
dokončení ze str. 4
formuláře vyžadované v přenesené
působnosti. Tyto tiskopisy lze obdržet na
městském úřadě a velmi brzy budou
k dispozici i na webových stránkách města.
Rovněž pro podání odvolání proti
rozhodnutí je písemná forma nutným
požadavkem.
Žádný právní předpis nestanovuje úřadu
povinnost na písemné podání odpovědět a
ani k tomu neukládá žádné lhůty. To ale
neznamená, že by bylo možné písemnost
hodit do koše. O přijetí každé písemnosti se
provede záznam a je předložena dále
k vyřízení.
Pro vyřízení již lhůty existují: v přenesené
působnosti se v jednoduchých věcech
rozhoduje bezodkladně, v ostatních
případech do 30 dnů, u složitějších do
60 dnů. V samostatné působnosti jsou
lhůty podobné, pouze pro záležitosti
spadající do působnosti zastupitelstva města
je stanovena lhůta k vyřízení 90 dnů. O tom,
že byla určitá záležitost vyřízena a jak byla
vyřízena, je vždy pořízen záznam v písemné
podobě. Pokud je vydáváno rozhodnutí

v přenesené působnosti, je doručováno
účastníkům řízení. Pokud projedná žádost
některý orgán města v samostatné
působnosti, je příslušné usnesení zveřejněno
na úřední desce a na webových stránkách.
Vždy ale platí, že i v těch případech, kdy na
písemné podání neobdrží jeho odesílatel
přímou písemnou reakci, má právo se
informovat o způsobu jeho vyřízení. Není
žádný důvod k nepodepisování písemností.
Pokud se tak stane a podpis chybí, písemnost
se neodloží, ale posoudí se podle svého
obsahu a vyřídí se běžným způsobem.
Osobní návštěvou úřadu lze využít
výhody osobního kontaktu k rychlejšímu
vyřízení věci a snazšímu objasnění
požadavku. I zde existují případy, kdy je
osobní účast na jednání nezbytná – jde
například o projednávání přestupků.
Poměrně málo je využívána možnost osobní
přítomnosti na zasedání zastupitelstva města,
i když zde mají občané možnost vyjadřovat
se přímo k projednávaným věcem a ovlivnit
tak rozhodování.
no
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na úřad osobně, ale svůj názor nesdělí ústně
neformálním způsobem, ale nadiktuje ho
doslovně do protokolu, který vyhotoví
úředník na žádost občana a občan text jenom
podepíše. Takový postup je využíván
například při podávání stížností a
oznamování přestupků, ale v určitých fázích
je běžný i v řízeních v přenesené působnosti,
například při místním šetření.
V budoucnu se bude stále více využívat i
elektronická forma komunikace
komunikace. Již dnes
je možné posílat touto formou písemná
podání, větší rozvoj ale nastane při rozšíření
tzv. elektronického podpisu.
To, že by všichni, kteří se do vzájemné
komunikace zapojí, měli dodržovat zásady
slušnosti, snad není nutné zdůrazňovat.
Vážená čtenářko, vážený čtenáři, účelem
tohoto pětidílného seriálu, který vycházel od
březnového čísla, bylo přiblížit široké
veřejnosti fungování obecního úřadu,
nastínit, jak a při jakých úředních
záležitostech postupovat.
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Zateplování panelových domů a návratnost investic
Přiznejme si rovnou, že s návratností
investic do oprav panelových domů
zateplením vnějšího pláště domu to není
zase až tak slavné, jak bychom očekávali.
Stavební firmy sice velice často uvádějí dobu
návratnosti v rozmezí deseti až patnácti let,
tím však zpravidla myslí pouze zateplení
vnějšího pláště, ale i tak si ještě něco
nadsazují. Drahá je zvláště výměna oken a
balkónových či lodžiových dveří za tepelně
dokonalejší, nejčastěji za plastová.
V současné době nejznámější odborník
na úspory energií Doc. Jiří Veselý CSc. soudí,
že objektivnější je mluvit o návratnosti
těchto mnohamilionových investic v řádu
desítek let. Významní energetici se
s názorem doc. Veselého shodují a
návratnost investic odhadují na dobu cca
30 let.
Peníze, vložené do zateplení, však zcela
jistě nepřijdou nazmar a i přes zdlouhavou
návratnost investic se lidé do zateplování
paneláků odvážně pouští a nelze říci, že by
to snad byli šílenci. Na semináři občanského
sdružení Energy centre v Českých
Budějovicích, jehož tématem bylo
zateplování panelových domů, silně
zaznělo, že vše nelze posuzovat jen z hlediska
návratnosti peněz. Při zateplení se zároveň
opravuje i celý vnější plášť budovy,
odstraňují se vady panelákové technologie,
čímž se významně zvýší životnost celého
domu a zateplení zároveň zvyšuje i jeho
ochranu.

Navíc po zateplení vypadá panelový dům
mnohem lépe a v úvahu je třeba vzít i to, že
ceny energií budou i nadále stoupat, stejně
jako ceny stavebních prací. Doslova ke
skoku ve fakturách stavebních firem dojde
od roku 2008, kdy se DPH i na stavební
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práce na bydlení zvýší z dnešních
5 na 19 %. Konečně velmi důležité je i to, že
v pěkném domě se lidem lépe bydlí a
barevné fasády domů zkrášlí vzhled celého
města.
– Milan Remeš, pracovník SON –
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Z jednání rady města
Rada města na svých jednáních:
- vyslovila souhlas s návrhem smlouvy mezi
městem a JMP o prodeji plynovodů v ulici
Emila Filly a Drahy vybudovaných městem
a provozovaných JMP a uložila předložit
tuto záležitost k projednání zastupitelstvu;
- schválila přemístění sloupu veřejného
osvětlení na ulici Nádražní o cca 3 m
v souvislosti s uvolněním příjezdu k nově
budovanému domu;
- schválila návrh na prodloužení úseku pro
přeložení nadzemního vedení VN do země
související s přípravou pozemků
k výstavbě rodinných domů v lokalitě
Podlesí;
- vyslovila souhlas s provozováním
zpětného odběru elektroodpadu
prostřednictvím firmy pana Ramiše
v částce 3 tis. Kč + DPH měsíčně;
- uložila připravit veškeré podklady
k realizaci výměny všech oken na budově
ZUŠ na ulici Komenského a rekonstrukci
fasády zařadit do pořadníku akcí
plánovaných pro příští rok;
- vyslovila souhlas s provedením postřiku
(3x) proti komárům na území celého města
a to prostřednictvím firmy servis 3xD
Olomouc včetně místní části Plešovec;
náklady na postřik (cca 60 tis. Kč)
vyúčtovat na náklady povodní;
- vyslovila souhlas se žádostí okresní
kanceláře KDU-ČSL se sídlem v Kroměříži
na uspořádání předvolebního mítinku na
nám. Svobody dne 25.5.;
- rozhodla poskytnout všem kandidujícím
politickým stranám a hnutím možnost
bezplatného využití sloupů veřejného
osvětlení v celém městě;
- vyslovila souhlas majitele nemovitosti
s uspořádáním dětského dne pro žáky
Základní školy Chropyně na koupališti
v Chropyni dne 26.5. (případně
v náhradním termínu);
- rozhodla o použití prostředků,
rozpočtovaných na kampaň „Na kolo jen
s přilbou“, při příležitosti pořádání
cyklistických závodů 28. května 2006
v rámci Dětského dne;
- schválila uzavření pracovního poměru
osobní asistentky postižené žákyně na
základní škole na dobu neurčitou s tím,
že pracovní poměr bude ukončen
současně s ukončením povinné školní
docházky žákyně tj. nejpozději
k 30.6.2008;
- projednala Zprávu auditora včetně
komentáře účetní jednotky a doporučila
předložit tuto zprávu včetně Závěrečného
účtu Města Chropyně za rok 2005
k projednání finančnímu výboru a
zastupitelstvu města;
- rozhodla poskytnout oddílu všeobecné
gymnastiky pro účast na krajských
sokolských dnech ve Zlíně a Uherském
Brodě a na Všesokolském sletu v Praze ve
výši 6.000,- Kč;

-

-

-

-

-

-

vyjádřila zájem navázat spolupráci
s agenturou A KLUBY ČR – agenturou
podporovaného zaměstnávání věnující se
lidem sociálně znevýhodněným na trhu
práce nalézt a udržet si adekvátní práci;
vyslovila souhlas s nabídkou firmy
DARUMA spol. s r.o. Plzeň – městské
informační a orientační systémy na
možnost prezentace města Chropyně na
zvukových informačních panelech města
Kroměříž umístěných na Komenského a
Milíčově náměstí. Doba prezentace je
3 roky (od 31.10.2006) v ceně 33.500,Kč bez DPH;
zamítla nabídku pana Josefa Machálka na
zhotovení historických map katastru
Chropyně od roku 1830 v ceně 12 tis. Kč
za černobílé a cca 25 tis. Kč za barevné
provedení;
vzala na vědomí informaci o výtěžku ve
výši 5.776,- Kč z provozu výherních
hracích přístrojů firmy VALLOTA PLUS,
s.r.o. Olomouc umístěných na území
města a uložila použít tuto částku
v souladu s § 4 odst. 2 zákona č. 202/
1990 Sb. o loteriích, v platném znění;
projednala připomínky obyvatel domu
č.p. 23 na nám. Svobody k prodeji parcely
č. 24 určené k výstavbě rodinného domu,
z nichž plynulo, že prodejem nemovitosti
bude způsoben protiprávní vztah a
shledala tyto připomínky jako
neopodstatněné;
rozhodla o uzavření lávky přes Malou Bečvu
u Josefínky z důvodu jejího havarijního
stavu a v souvislosti s tím možného
akutního ohrožení zdraví a životů občanů,
a to až do její opravy, která bude provedena
firmou Lesy ČR po otevření silnice mezi
Hulínem a Holešovem potřebné pro
dopravení materiálu;

-

-

-

-

-

-

vyslovila souhlas s navýšením nákladů na
opravu střechy objektu Cikorka spočívající
v opravě přístřešku nad jedním z vjezdů
do objektu a dále pak ve výměně vazných
trámů bednění a dalších prvků krovů
poznamenaných
dlouhodobým
zatékáním o 44.425,- Kč dle předložené
nabídky a uložila zahrnout tuto částku do
rozpočtového opatření;
uložila sjednat vše potřebné k podpisu
dodavatelské smlouvy s firmou Dlažba
Dragon Chropyně na předláždění celé
komunikace v ul. Dr. Emila Axmana
v celkové výši 1,784 mil. Kč a během akce
průběžně projednávat s dodavatelem
maximální úspory především v oblastech,
které je možno zabezpečit prostřednictvím
SMM;
vyslovila souhlas s uzavřením nájemní
smlouvy o pronájmu nebytových prostor
místnosti č. 29 v objektu MKS s panem
Leošem Látalem za cenu 260,- Kč/m2/rok
k 1.6.2006 na dobu neurčitou;
nevyhověla žádosti firmy TECHNODAT
CAE-systémy s.r.o. Zlín na odprodej
pozemku p.č. 102/2 v lokalitě Mlýn, ale
nabídla této firmě pozemky k pronajmutí;
schválila cenovou nabídku firmy VÝDOZ
s.r.o. Kvasice na úpravu dopravního
značení na místních komunikacích dle
vypracovaného pasportu v částce
199.955,- Kč bez DPH a uložila připravit
dodavatelskou smlouvu a zahrnout tuto
částku do rozpočtového opatření;
v souvislosti s tím uložila vyzvat pana
Radima Manu k vystavení faktury na
vyhotovený pasport v konečné výši max.
10 tis. Kč bez DPH;
vyjádřila
souhlas
s provedením
dopravního značení na průtahu městem
pokračování na str. 5

KONTEJNEROVÁ AUTODOPRAVA
KONTEJNEROV
Robert Lučan

přeprava
eprava a likvidace odpadu
• 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

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

-

-

-

-

-

-
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-
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-

dokončení ze str. 4
(silnice v majetku Zlínského kraje)
v celkové částce 25 tis. Kč a uložila
zahrnout tuto částku do rozpočtového
opatření;
schválila jednostranné započtení
pohledávky s panem Petrem Ramišem,
provozovatelem Sběrných surovin, který
zaslal městu fakturu v částce 37.348,50
Kč za výkup a skladování nebezpečného
odpadu a současně městu dlužil částku
36 tis. Kč na nájemném; po započtení
pohledávky byl panu Ramišovi zaslán
rozdíl těchto částek;
zamítla žádost paní Milady Zhánělové na
zřízení vyhrazeného parkovacího místa
v ulici Hřbitovní pro držitele průkazu ZTP/
P, neboť rada města nevidí důvod tato
místa v této lokalitě zřizovat;
rozhodla o vykácení 1 ks břízy, která
narušovala technický stav zídky mezi
dvorem DPS a parcelou manželů
Graclíkových, mimo vegetační období;
schválila příspěvek ve výši 100,- Kč na
permanentku na koupaliště pro žáky
základní školy s adresou trvalého pobytu
na území města Chropyně;
schválila Směrnici č. 3/2006 o evidenci,
vymáhání a odpisu pohledávek;
projednala rozbor hospodaření
příspěvkových organizací Základní škola
Chropyně, Mateřská škola Chropyně,
Zařízení školního stravování Chropyně a
Správy majetku města Chropyně a Města
Chropyně za 5 měsíců roku 2006 a jejich
rozpočtová opatření a doporučila je ke
schválení zastupitelstvu;
projednala projektovou dokumentaci na
stavbu cyklostezka Chropyně – Plešovec,
byla seznámena s navrženým umístěním
stezky a technickými detaily vlastního
řešení, s odhadem nákladů ve výši téměř
8 mil. Kč a uložila požádat příslušný
stavební úřad o vydání územního
rozhodnutí na stavbu cyklostezky a zahájit
řešení problematiky majetkoprávních
vztahů k pozemkům dotčených
navrhovanou stranou;
vyho věla žádosti firmy Fatra a.s.
Napajedla o povolení umístění
orientačních tabulí na dalších sloupech
veřejného osvětlení;
zamítla žádost Mgr. Natálie Navrátilové
o odprodej dlažebních kostek
v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí
dláždění ulice Dr. E. Axmana, neboť tyto
budou použity k rekonstrukci dláždění
této ulice;
vyslovila souhlas se zadáním nařízených
zabezpečovacích prací na objektu č.p. 63
firmě Ing. Josef Gaja pro cenově
výhodnější nabídku;
schválila mimořádný finanční příspěvek
organizaci Junák ve výši 11.400,- Kč
organizaci Junák – středisko Chropyně
na úhradu energií v klubovnách

-

-

-

-

v objektu restaurace Stop za měsíce
leden – duben 2006;
schválila navýšení finančního příspěvku
oddílu gymnastiky ASPV TJ Chropyně na
pobyt Teamgymu ve Francii ve dnech
9. – 16.6., kde budou reprezentovat ČR;
schválila finanční příspěvek Moravskému
rybářskému svazu – místní organizaci
Chropyně ve výši 3.000,- Kč na
uspořádání rybářských závodů pro
mládež;
vyhověla žádosti na Archeologického
centra Olomouc o prodloužení smlouvy
o nájmu nebytových prostor v objektu
MKS Chropyně do 30.6.2007 za cenu
260,- Kč/m2/rok;
přidělila uvolněný byt 2+kk na nám.
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Svobody č. 247 paní Anně Talčíkové za
cenu základního nájmu 16,50 Kč/m2;
zamítla žádost redakce Týdeníku
Kroměřížska o poskytování resp. zasílání
zápisů z rady, avšak rozhodla zveřejňovat
výpisy usnesení z jednání rady města na
webových stránkách, kde budou
k dispozici všem zájemcům – redaktorům
periodik i zájemcům z řad občanů;
schválila navýšení ceny komerční inzerce
ve Zpravodaji v částce 2.400,- Kč za
celostránkovou inzerci a dále v odpovídajících poměrech k požadovanému
rozsahu inzerce s platností od 1.9.2006
s výjimkou inzerce zadané a zaplacené do
konce kalendářního roku 2006;
– JiRo –

Zpravodaj města Chropyně

§

07-08
07-08/2006

§

Nová pravidla
silničního provozu

Od 1. července 2006 nabude účinnosti
zákon č. 411/2005 Sb., o silničním provozu,
který novelizuje v současnosti platný zákon
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých
zákonů. Novelizace pravidel silničního
provozu byla vyvolána zejména nutností
zvýšit bezpečnost na našich silnicích, dále v
souladu s vládou schválenou Národní
strategií bezpečnosti silničního provozu
snižovat počet usmrcených a zraněných v

(dr
ogy
(drogy
ogy,, léky) –policista může v určitých
případech zadržet řidičský průkaz nebo
i zabránit v další jízdě. Řidič se vystavuje
zadržení řidičského průkazu (dle § 118
b) v případech, že požil alkoholický
nápoj nebo užil jinou návykovou látku,
odmítl se na výzvu policisty podrobit
zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn
alkoholem, odmítl se podrobit na výzvu
policisty v případě, že dechová zkouška
byla pozitivní, lékařskému vyšetření ke

důsledku dopravních nehod a v neposlední
řadě aktualizovat českou právní úpravu ve
vztahu k právu Evropských společenství.

zjištění, není-li ovlivněn alkoholem, a
pokud odmítl podrobit se lékařskému
vyšetření, že není ovlivněn návykovou
látkou.
Novinkou je, že řízení pod vlivem
alkoholu se stává novým trestným činem
v trestním zákoně (konkrétně § 201). Za
tento trestný čin hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok, peněžitý trest
nebo zákaz činnosti. Vyšší trestní sazba –
6 měsíců až 3 roky nebo zákaz činnosti –
hrozí recidivistům nebo například
řidičům hromadných dopravních
prostředků.
Další novinkou v této oblasti je, že zákon

Jaké jsou hlavní změny v pravidech?
vi
nnos
denního a celor
očního
povi
vinnos
nnostt celo
celodenního
celoročního
1) po
svícení – dosud tato povinnost platila
pouze v zimním období a končila dnem,
kdy jsme se začínali řídit tzv. letním
časem. V tomto roce tato povinnost s
ukončením tzv. zimního času (26. března
2006) byla ještě zrušena, ale od 1.
července znovu zavedena. Celoroční
svícení přináší motoristovi řadu výhod.
Především je protijedoucí vozidlo lépe
vidět – to znamená, že řidiči dřív a včas
zaznamenají vůz v protisměru. Řidič
rovněž mnohem přesněji a rychleji
odhadne vzdálenost a rychlost blížícího
se vozu, snáz rozliší parkující a jedoucí
vozidlo. Svícení za dne je velice důležité
zejména v některých denních dobách,
kdy výrazně zlepšuje rozpoznatelnost
automobilů za dobré viditelnosti. Platí to
například za letních podvečerů, kdy
zapadající slunce velice ztěžuje
identifikaci protijedoucích vozů, velký
význam má pro brzké zaregistrování
automobilů v protisměru například v
alejích, kde se střídají světlo a stín.
2) vyšší sankce za jízdu pod vlivem
alkoholu a ostatních omamných látek
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č. 379/2005 Sb. umožňuje strážníkům
obecní policie v případě podezření
provést orientační dechovou zkoušku na
ovlivnění alkoholem.
3) Děts
ké aut
osedačky jso
u no
vě po
vi
nné
Dětské
autosedačky
jsou
nově
povi
vinné
na všech typech komunikací. Z této
povinnosti jsou však výjimky. Novela
umožňuje výjimky pro početnější rodiny
(paragraf 6, odst. 1f). Pokud se na zadní
sedadlo nevejdou vedle sebe tři sedačky,
je možné třetí dítě vézt také, ale pouze jeli připoutané bezpečnostním pásem. Dále
nemusí být dítě v autosedačce při jízdě
taxíkem v obci. Stejně však nesmí sedět
vedle řidiče a musí být připoutáno
bezpečnostním pásem. Přesahuje-li počet
přepravovaných dětí starších tří let počet
sedadel vybavených bezpečnostními
pásy nebo dětskými autosedačkami,
může řidič osobního vozidla přechodně
(nejdéle do 1.5.2008) na pozemních
komunikacích s výjimkou dálnic a
rychlostních silnic přepravovat na
zadním sedadle větší počet dětí, než je
sedadel vybavených bezpečnostními
pásy nebo dětskými autosedačkami, bez
použití zádržného bezpečnostního
systému.
4) Novelizace přináší po
vi
nnos
povi
vinnos
nnostt cykli
cykliss tů
mla
dších 1
8 le
užít
adších
18
ett za jízdy po
pou
ochrannou přilbu schváleného typu a
mít ji nasazenou a řádně připevněnou
na hlavě
hlavě. Doporučuje se však používat
přilby v každém věku.
5) Řidič musí dát při před
jíždění cykli
předjíždění
cyklisst y
vždy zna
mení o změně směru jízdy
znamení
jízdy, i
když nevybočuje ze svého směru jízdy.
Dále může řidič předjíždět cyklistu i v
křižovatce a v její těsné blízkosti. Většina
řidičů si při předjíždění cyklisty
neuvědomí, že pokud nedají znamení o
změně směru jízdy, tak řidič jedoucí za
pokračování na str. 7

07-08
07-08/2006
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§

§

Nová pravidla
silničního provozu

dokončení ze str. 6
nimi uvidí cyklistu až na poslední chvíli a
může dojít ke kolizi.
6) Řidič nesmí při jízdě vozidlem držet v
ruce nebo jijiným
ným způsobem ttelef
elef
onní
elefonní
přís
tr
o j nebo ji
né ho
v or
o v é nebo
přístr
tro
jiné
hov
oro
záznamové zařízení. Nebezpečnost
telefonování odhalily vzápětí s rozvojem
mobilních telefonů všechny státy a
postupně zavedly i různě přísné zákazy
telefonování za jízdy. V některých zemích

přednost… Novela tedy tyto situace řeší
naprosto jednoznačně a jasně: přednost
mají řidiči automobilů přijíždějící z
pravých jízdních pruhů. V dalším
paragrafu je upřesněno najíždění na
dálnice a rychlostní komunikace
prostřednictvím připojovacích pruhů,
které je v případě jejich existence řidič
povinen použít. Ačkoliv se to zdá jako
samozřejmost, jsou stále řidiči, kteří na
tyto komunikace i při existenci

se uvažuje o zákazu telefonování za jízdy
i pomocí zařízení hands free, protože i
komunikace tímto způsobem snižuje
soustředění na jízdu.
7) Novela umožňuje parkování nejen
souběžně s chodníkem, nýbrž i šikmo
a kko
olmo
o, aniž by to muselo být
vyznačeno příslušnou dopravní značkou.
Při volbě takového parkování je však
třeba mít na paměti, že se nemění
pravidlo, podle něhož při stání musí
zůstat aspoň jeden volný jízdní pruh o
šířce nejméně 3 m pro každý směr jízdy.
Důležitá je i volba místa – i při splnění
této podmínky může být kolmé postavení
vozu riskantní pro jeho majitele, tedy že
do něho někdo nabourá…
8) u jízdy v jízdních pruzích nedochází
k žádným změnám, které by se týkaly
kamionů, změna upřesňuje chování
řidičů při jízdě po silnici o více pruzích.
Jedná se o změnu pruhů, kde by sice
logika měla řidiči napovědět, ale dění
na silnicích tomu nenasvědčuje. Pokud
totiž na tří a víceproudé komunikaci
současně chtějí do volného jízdního
pruhu najet dva automobily, měli by se
řidiči řídit pravidlem pravé ruky.
Přednost má tedy vozidlo, přijíždějící z
pomalejšího (vnitřního) pruhu. Někteří
automobilisté v rychlých pruzích však
měli možná dojem, že jako rychlejší mají

připojovacích pruhů vjíždějí se
zastavením jako na nějaké křižovatce. Teď
se již nebudou chovat jen nesprávně,
nýbrž v rozporu se zákonem a dopravními
předpisy. Hlavně se však sníží riziko kolizí,
které zvyšuje velký rozdíl rychlosti mezi
projíždějícími vozy a těmi, které nevyužijí
připojovacího pruhu a najíždějí prakticky
z nulové rychlosti.
9) Řidič nedává znamení o změně směru
jízdy při vjíždění na kruhový objezd
objezd.
Řidič je povinen dát znamení o změně
směru jízdy při vyjíždění z kruhového
objezdu, a také pokud na něm přejíždí z
jednoho pruhu do druhého.
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10) novela
zakazuje
předjíždění
nákla
dním vvozům
ozům na
d3
,5 t (na osobní
nákladním
nad
3,5
vozy kategorie N1 to neplatí…) a jízdním
soupravám, pokud nemají dostatečný
náskok rychlosti oproti předjížděnému
vozu
vozu. Zdá se to po zařazení paragrafu
12, odst. 4 nadbytečné, ale není tomu
tak. Dva stejně rychle jedoucí kamiony
na tříproudé dálnici představují rovněž
jistou překážku plynulosti dopravy.
11) Dosavadní zákon se podstatně nezměnil
– minulý zakazoval používat antiradar
účastníkovi provozu, současná novela
tento zákaz rozšiřuje – prostě nikdo! V
České republice je zakázáno používat
aktivní rušičky radarů, jejichž používání
navíc zakazuje i telekomunikační zákon
a které lze použít proti laserovým
měřičům rychlosti. Policie ČR je zatím
neměla, ovšem v letošním roce by měla
obdržet více než sto těchto „laserových
pistolí“. Dosavadní detektory je
nedokážou včas odhalit, aktivní rušičky
radarů jsou však protizákonné.
12) Aby byl při dopravních zácpách na
dálnicích a silnicích pro motorová
vozidla zajištěn plynulý průjezd vozidel s
právem přednostní jízdy (vozidel s
modrými majáky), zákon nově
stan ov u
áření tzv
ujj e způsob vytv
vytváření
tzv..
průjezdného jízdního pruhu o šířce
nejméně 3 metry na dálnicích a
rychlostních silnicích (tj. silnicích pro
motorová vozidla). Řidiči jsou povinni
ještě před zastavením vozidla v zácpě
vytvořit takový jízdní pruh, do kterého
jiná vozidla než vozidla s právem
přednostní jízdy nesmějí vjíždět.
Více informací najdete na
www
.no
vapr
a vidla
.cz.
www.no
.nov
pra
vidla.cz.

– dle w
ebu no
.cz zpr
aco
o–
webu
novv a pr
praa vidla
vidla.cz
zpraco
acovv al JiR
JiRo
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Bodový
1
2
- systém4 - 3
Bodový systém hodnocení řidičů je jedním
z mnoha opatření ke snížení počtu a následků
dopravních nehod v České republice do roku
2010, která jsou obsažena v rámcové Národní
strategii bezpečnosti silničního provozu. Tu
schválila vláda České republiky svým
usnesením č. 394 ze dne 28. dubna 2004.
Zavedení bodového systému není ojedinělým
opatřením; je součástí celého systému
založeného na intervencích jak v oblasti
lidského činitele, dopravního prostředí, tak i
vozidel.
Řidič na základě dosažení horní hranice
povoleného počtu bodů (12) přijde na rok o
řidičský průkaz a před jeho získáním bude
muset skládat opět zkoušku. Bodové konto
ovlivňuje i roční doba bez přestupku, řidič tak
sníží své konto čtyřmi body.

• po roce bez bodového přestupku mu bude
stav snížen o 4 body, po dalším roce znovu
o 4 body;
• pokud neporuší předpisy tři roky, bude mít
zaručeně čisté konto;
• pokud byl řidič potrestán zákazem řízení a
má na svém kontě trestné body, lhůty pro
odpočet mu začnou běžet až po skončení
zákazu řízení;
• dosažení (překročení) hranice 12 bodů musí
být řidič neprodleně informován;
• na odevzdání řidičského průkazu má od
doručení oznámení pět dnů;
• podmínkou pro vrácení řidičského
oprávnění je doklad o přezkoušení z

Pravidla bodového systému:
• pokud se na řidičově kontě objeví 12
bodů, je mu odebrán řidičský průkaz;
• obecní úřad, který vydal řidičský průkaz,
zaznamená body do 5 dnů od doručení;
• informace o uložení pokuty nebo
pravomocného rozhodnutí o uložení trestu;
• řidič musí na požádání obdržet výpis o stavu
svého konta – obecní úřad však nemá
povinnost v případě změny bodového
konta automaticky řidiče informovat;
odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel.
Přehled jednání spočívajících v porušení
aných po
vi
nnos
tí stanovených předpisy
vybra
povi
vinnos
nností
vybr
o provozu na pozemních komunikacích a
počet bodů za tato jednání:
sů o pr
ovozu na poz
emních
Porušení předpi
pro
pozemních
předpisů
komunikacích (ztráta 7 bodů):
• řízení motorového vozidla bez držení
příslušné skupiny nebo podskupiny
řidičského oprávnění;
• řízení vozidla ve stavu vylučujícím
způsobilost, který si řidič přivodil požitím
alkoholu nebo užitím jiné návykové látky;
• odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu
dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn
alkoholem;
• odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu
lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li
ovlivněn alkoholem v případě, že dechová
zkouška byla pozitivní, ačkoli to nebylo
spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví;
• odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu
odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění,
není-li ovlivněn jinou návykovou látkou,
ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro
jeho zdraví;
• způsobení dopravní nehody porušením
povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení
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nebo k těžké újmě na zdraví;
• při dopravní nehodě, při které došlo k
usmrcení nebo zranění osoby nebo k
hmotné škodě převyšující zřejmě na
některém ze zúčastněných vozidel včetně
přepravovaných věcí nebo na jiných věcech
částku 50.000,- Kč, neprodlené nezastavení
vozidla nebo neohlášení dopravní nehody
policistovi nebo nedovolené opuštění místa
dopravní nehody nebo neprodlené
nevrácení se na místo dopravní nehody po
poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po
ohlášení dopravní nehody;
Porušení předpi
sů o pr
o vozu na poz
emních
předpisů
pro
pozemních
komunikacích (ztráta 6 bodů):
• řízení vozidla bezprostředně po požití
alkoholu nebo v takové době po požití
alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho
vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu v těle
řidiče vyšší než 0,3 ‰, nebo řízení vozidla
bezprostředně po užití jiné návykové látky
nebo v takové době po užití jiné návykové
látky, po kterou je řidič ještě pod jejím
vlivem;
• Předjíždění vozidla v případech, ve kterých
je to zákonem zakázáno;
• při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová
vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru
nebo couvání v místě, kde to není dovoleno;
• vjíždění na železniční přejezd v případech,
ve kterých je to zakázáno;
• řízení motorového vozidla řidičem, kterému
byl zadržen řidičský průkaz;
Porušení předpisů o provozu na pozemních
komunikacích (ztráta 5 bodů):
• řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé
k provozu na pozemních komunikacích
podle zvláštního právního předpisu tak
závažným způsobem, že bezprostředně
ohrožuje ostatní účastníky provozu na
pozemních komunikacích;
• řízení motorového vozidla bez držení
platného osvědčení profesní způsobilosti
řidiče;
• řízení motorového vozidla bez držení
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Bodový
4
1
-2 systém -3
platného posudku o zdravotní způsobilosti;
• překročení nejvyšší dovolené rychlosti
stanovené zákonem nebo dopravní
značkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50
km/h a více mimo obec;
• nezastavení vozidla na signál, který přikazuje
řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení
vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení
provozu na pozemních komunikacích
osobou oprávněnou k řízení tohoto
provozu;
Porušení předpi
sů o pr
ovozu na poz
emních
předpisů
pro
pozemních
komunikacích (ztráta 4 bodů):
• při řízení vozidla neumožnění chodci na
přechodu pro chodce nerušené a bezpečné
přejití vozovky;
• při řízení vozidla ohrožení chodce
přecházejícího pozemní komunikaci, na
kterou řidič odbočuje;
• ohrožení chodce při odbočování s vozidlem
na místo ležící mimo pozemní komunikaci,
při vjíždění na pozemní komunikaci nebo
při otáčení a couvání;
• nedání přednosti v jízdě v případech, ve
kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě;
• překročení nejdelší přípustné doby řízení
nebo nedodržení stanovené bezpečnostní
přestávky v řízení vozidla podle zákona č.
475/2001 Sb.;
• řízení vozidla, které není registrováno v
registru silničních vozidel, přičemž této
registraci podle zvláštního právního
předpisu podléhá;
• řízení vozidla, které užívá jinou registrační
značku, než která byla vozidlu přidělena;
emních
Porušení předpi
sů o pr
o vozu na poz
pozemních
předpisů
pro
komunikacích (ztráta 3 bodů):
• při dopravní nehodě, při které byla
způsobena na některém ze zúčastněných
vozidel včetně přepravovaných věcí nebo
na jiných věcech hmotná škoda nižší než
50.000,- Kč, neprodlené nezastavení vozidla
a prokázání totožnosti navzájem včetně
sdělení údajů o vozidle nebo neohlášení
dopravní nehody policistovi nebo

nedovolené opuštění místa dopravní
nehody nebo neprodlené nevrácení se na
místo dopravní nehody po poskytnutí nebo
přivolání pomoci nebo po ohlášení
dopravní nehody;
• držení telefonního přístroje nebo jiného
hovorového nebo záznamového zařízení
v ruce nebo jiným způsobem při řízení
vozidla;
• překročení nejvyšší dovolené rychlosti
stanovené zákonem nebo dopravní
značkou o 20 km/h a více v obci nebo o
30 km/h a více mimo obec;
• nezastavení vozidla před přechodem pro
chodce v případech, kdy je řidič povinen
tak učinit;
• ohrožení jiného řidiče při přejíždění s
vozidlem z jednoho jízdního pruhu do
druhého;
• překročení
povolených
hodnot
stanovených zvláštním právním předpisem
při kontrolním vážení vozidla podle
zvláštního právního předpisu;
• řízení vozidla bezprostředně po požití
alkoholu nebo v takové době po požití
alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho
vlivem, při zjištěném obsahu alkoholu v těle
řidiče ve výši menší nebo rovné 0,3 ‰;
Porušení předpi
sů o pr
ovozu na poz
emních
předpisů
pro
pozemních
komunikacích (ztráta 2 bodů):

• nedovolená jízda po tramvajovém pásu;
• porušení povinnosti být za jízdy připoután
bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou
přilbu;
• porušení povinnosti použít dětskou
autosedačku nebo bezpečnostní pás při
přepravě dětí podle;
• neoznačení překážky provozu na pozemních
komunikacích, kterou řidič způsobil;
• porušení ustanovení o omezení jízdy
některých vozidel;
• překročení nejvyšší dovolené rychlosti
stanovené zákonem nebo dopravní
značkou o méně než 20 km/h v obci nebo
o méně než 30 km/h mimo obec;

-9-

Porušení předpi
sů o pr
ovozu na poz
emních
předpisů
pro
pozemních
komunikacích (ztráta 1 bodů):
• nedovolené užití dálnice nebo silnice pro
motorová vozidla nemotorovým vozidlem
nebo motorovým vozidlem, jehož
konstrukce nebo technický stav
neumožňuje dosažení rychlosti nejméně
80 km.h-1;
• neoprávněné užití vyhrazeného jízdního
pruhu;
• porušení ustanovení § 32 zákona o
osvětlení vozidla;
• Porušení povinnosti vyplývající ze značky
„Obytná zóna“nebo „Pěší zóna“;
• Porušení povinnosti vyplývající ze zákazové
nebo příkazové značky (kromě výše
uvedených případů překročení nejvyšší
dovolené rychlosti stanovené dopravní
značkou, porušení zákazu předjíždění
stanoveného dopravní značkou a
zákazových značek B 28 – zákaz zastavení
a B 29 - zákaz stání);
• neoprávněné užití zvláštního výstražného
světla modré barvy, popřípadě doplněného
zvláštním zvukovým výstražným
znamením;
• neoprávněné užití zvláštního výstražného
světla oranžové barvy.

– dle w
ebu no
.cz zpr
aco
o–
webu
novvapr
praa vidla
vidla.cz
zpraco
acovval JiR
JiRo
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Zpětný odběr elektrozařízení ve městě Chropyně
Spotřebiče – elektrozařízení – jsou již
dlouhá desetiletí nedílnou součástí našeho
života. Usnadňují nám každodenní
povinnosti, pomáhají při práci, starají se o
zábavu. Jejich vývoj se neustále zrychluje
a cenově jsou stále dostupnější. To vše
s sebou ale přináší i závažný problém.
Co s nimi, když doslouží???
V našem městě již několik let úspěšně
funguje na ul. K. H. Máchy sběrna
nebezpečných odpadů, kde je možno tato
nepotřebná elektrozařízení odevzdat.
V roce 2005 však vstoupila v účinnost
některá důležitá ustanovení novely zákona
o odpadech, která se týkají elektrických a
elektronických zařízení uváděných na trh
v České republice. Podle této novely je
výrobce či dovozce elektrického či
elektronického zařízení povinen zajistit
zpětný odběr a tzv. oddělený sběr,
zpracování a využití těchto výrobků po
skončení jejich životnosti. Obce a města
mohou využít tohoto systému a zapojit se
prostřednictvím svých sběrných míst.
Také město Chropyně, prostřednictvím
sběrny nebezpečných odpadů využilo
možnosti a do systému zpětného odběru
elektrozařízení,
který
nabízejí
provozovatelé kolektivních systémů
Elektrowin a.s., Asekol s.r.o. a Ekolamp
s.r.o., se zapojilo. Tento systém by měl být
zárukou ekologičnosti zpracování
elektrozařízení a v neposlední řadě pomůže
městu alespoň částečně snížit stále
narůstající náklady na likvidaci
nebezpečného odpadu.
A jak tento systém funguje???
Zásadní změnou je, že zpětně odebraná
elektozařízení (lednice, televize, počítače,
mikrovlnné trouby, vysavače, zářivky,
výbojky a další), která přinese občan do
sběrného místa, nejsou již odpadem ve
smyslu zákona o odpadech, nýbrž
surovinou, kterou je nutno před předáním
zpracovateli odpadů přednostně opětovně
použít jako celek. Další velmi významná
změna se týká financo vání takto

Soukromá inzerce
Prodám
 dětskou autosedačku na váhu 9-36 kg,
atest EU, Fix Max, nastavitelné
pětibodové pásy, úplně nová, pěkně
tvarovaná, měkce polstrovaná.Cena
1.690,- Kč. Telefon 606 230 001
 nebo pronajmu pozemek před
Plešovcem 2.700 m2 vhodný na zahradu.
Tel: 737 053 420.

odevzdaných elektrozařízení – na městu
leží v těchto případech „pouze“ financování
manipulace se zařízeními, nikoliv však další
zpracování, popř. likvidace.
V tomto novém systému sběru a využití
použitých elektrozařízení hrajete vy –
spotřebitelé – nejdůležitější roli. Právě na
Vás totiž záleží, jak bude naloženo
s použitými elektrozařízeními.
Elektrozařízení,
kterého
se
potřebujete zbavit, musí obsahovat
všechn
y kkons
ons
trukční čás
ti a so
učás
tky
všechny
onstrukční
části
součás
učástky
tky,,
tní
ab
y b
ylo mo
žné zaji
eho kkom
om
ple
aby
bylo
možné
zajiss tit jjeho
omple
pletní
ekologické zpracování, využití nebo
odstranění a aby se zabránilo úniku
nebezpečných látek ohrožujících lidské
zdraví a životní prostředí.

Nekompletní zařízení budou opětovně
zařazována do „běžného nebezpečného
odpadu“ bez možnosti dalšího využití a
finanční úlevy pro město a tím vlastně pro
nás všechny.
V současné době jsou všechna nová
elektrozařízení označena symbolem
přeškrtnutého kontejneru. Symbol může
být umístěn přímo na elektrozařízení, na
obalu, v záručním listu nebo návodu. Takto
označená elektrozařízení nepatří do
komunálního odpadu a jeho vyhazování
do kontejnerů nebo do volné přírody je
zakázáno. U starších elektrozařízení je
možno se o likvidaci poradit s provozovatelem sběrného místa popř. pra– MA –
covníkem MÚ – ŽP.

Kancelář:
Kroměříž, Vejvanovského 384,
2. patro, č. dveří 208
(v budově RK Zvonek)
Iva Judasová, tel: 604 419 164

www.profireal.cz
- 10 -
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Pro pamětníky a nepamětníky
Lesy v okolí Chropyně
Revír Chropyně měl v roce 1945 výměru 1.246 ha lesní půdy.
Skládal se ze 7 hájemství, každé hájemství měl ve své péči hajný,
takže bylo 7 hajných a to: Bochořský les – hajný Raimund Dohnal,
Rasina – hajný František Mareček, Břestský les – hajný Josef Růčka,
Horní Kojetín – hajný Jan Vlček, Dolní a prostřední Kojetín – hajný
Ignác Mareček, Spálená – hajný Karel Arnbřez, Záříčí – hajný Josef
Dubják.

Chropyňští myslivci měli svou hymnu (pravda dnes se nám zdá
úsměvná a morbidní zároveň): „Tluče Rozsypálek, tluče na buben a
svolává střelce: střelci pojďte ven. Zahrajem si na myslivce, máme vždycky
dost munice, hola, hurá, hej! Nikdo nemeškej! – Utíká zajíček, má před
námi strach. Jeneráldešarže, pif a puf a paf! A kde jakou koroptvičku
rozboucháme na kašičku, hola, hurá, hej! Nikdo nemeškej! – Do pole
když jdeme plni kuráže, synem smrti všecko, co se ukáže. Krávy, kozy,
báby, vrata, postřílíme bumtarata, hola, hurá, hej! Nikdo nemeškej!“

hajní chropyňského revíru; druhý zleva Vlček, vpravo Hanačík

r. asi 1912 – vyvážení klád z lesa; Jan Kolář z Pančavy

v lese ke Kojetínu

fotografie odeslaná jako pohlednice císařsko-královskou poštou, v letech 1900 – 1910; Bečva u Josefinky směr Kroměříž; fotografoval
nadlesní Roller

- 11 -
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Dětský den a cyklistické závody
Na neděli 28. května připravilo Město
Chropyně a Cyklosport V+P Dětský den.
Přestože ranní počasí nebylo této akci zrovna
nakloněné, situace se kolem poledne
vylepšila a organizátoři celého odpoledne
rozhodli o jeho konání. Byla by totiž škoda
tuto akci zrušit, když už došlo ke zrušení
Pálení čarodějnic (letos prostě měly
čarodějnice štěstí a přežily). Tentokrát nám
však počasí bylo nakloněno více než na konci
dubna.
Akce začala už ve 12 hodin, kdy se na
sokolském stadionu u rybníka rozběhla
registrace účastníků cyklistických závodů,
pořádaných Cyklosportem V+P v rámci akce
„Na kolo s přilbou“. Závody probíhaly ve
čtyřech kategoriích a zde jsou uvedeni
vítězové jednotlivých kategorií:
Ka tegor
oky):
egoriie I. (0 – 4 rroky):
1. Markétka Horáková, Saša Ramiš
2. Adélka Buráňová, Adam Langer
3. Karolínka Ďurkáčová, Zuzanka Kučerová,
Petr Mirvald, Vláďa Kučera, Matěj Horsák,
Michal Švéda

Ka tegor
t):
egoriie II. (5 – 8 le
let):
1. Klárka Babická, Michal Palík
2. Kateřina Dvořáková, Vít Horáček
3. Anička Bláhová, Patrik Kusý
2 le
t):
Ka tegor
egoriie III. (9-1
(9-12
let):
1. Petra Burešová, Dominik Šoc
2. Lucka Burešová, Tomáš Zvoníček
3. Michal Bílek
Ka tegor
3-1
5):
egoriie IV
IV.. (1
(13-1
3-15):
1. Jaromír Svačina
2. Radim Horáček
3. Aleš Smékal
Zatímco se u rybníka bojovalo o každý
metr v závodním poli, v prostorách před
zámkem probíhaly souboje v duchu
historického šermu. Šermířský spolek
z Kojetína připravil pro děti nejen různé
hr y, jako třeba házení podko v, šerm
plastovými nebo dřevěnými meči, ale také
výstavu zbraní a především vystoupení a
ukázky různých soubojů, které byly velmi
efektní a působivé. Zvláště, když jejich

DUBOVÉ PODLAHY
SCHODY
STŘEŠNÍ OKNA
Tel.: 777 788 164
- 12 -

vystoupení bylo doplněno vystoupením
místních orientálních tanečnic.
Kdo si chtěl vyzkoušet skutečné zbraně,
měl tu příležitost u trafostanice pod
zámkem, kde střeleckou disciplínu
připravili členové místního střeleckého
klubu.
O hudbu se postarala hudební skupina
GAMA, která se na vystoupení v Chropyni
velmi těšila. Bohužel právě muzikanty
postihlo počasí nejvíc, a to hned na
začátku jejich vystoupení, kdy se zhruba
kolem půl třetí zvedl tak prudký vítr, že
málem uletěli i se stánky, které je měly před
rozmary květnového počasí chránit. Po
vzájemné dohodě nakonec přerušili své
vystoupení, uklidili nejdražší vybavení a
pustili alespoň reprodukovanou hudbu.
Program Dětského dne byl ukončen
zhruba v 17 hodin a ve víceúčelovém sále
začalo Posezení s cimbálovou muzikou
Dubina. A že se jejich program líbil, je
napsáno ve Zpravodaji na jiném místě.

– Ing. Jiří R
osecký
edakt
or –
Rosecký
osecký,, rredakt
edaktor
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Dětský den a cyklistické závody
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Zprávy ze Základní školy v Chropyni
V ýtv
ar
ná výs
er
ni
sáž
ýtvar
arná
výstt a va v ZŠ – vver
erni
nisáž
Stalo se již pěknou tradicí naší školy předvést výsledky práce dětí ve VV, prac. činnostech i v dalších předmětech výuky. Zde je několik
snímků ze slavnostní vernisáže, která proběhla dne 22.5.2006.

Házená
V letošním roce opět oddíl Národní házené TJ Chropyně uspořádal pro naši školu turnaj tříd. Zde jsou snímky z této zdařilé akce. Dík
patří nejen všem účastníkům, pšknému počasí a hlavně pořadatelům – členům oddílu Nár. házené.

Akce Vrtulník
Vojáci z bochořského letiště pod vedením pana Randuly připravili pro žáky našeho 1. stupně ZŠ oslavu Dne dětí s ukázkami vojenských
dovedností a techniky. I když nám počasí moc nepřálo, všechny děti i další diváci, kteří se sešli, byli velmi spokojeni.
Za všechny Vám děkují děti svými kreslenými a psanými pozdravy.

- 14 -
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Barevný týden ve školce
„Barevný“ týden prožily děti ze 4.třídy
mateřské školy.Každý den měl svou barvu - a
tu měly děti i učitelky na oblečení, objevila
se ve školce na obrázcích dětí, při
ochutnávání i odměnách. Každý den přinesl
i překvapení :
* ŽLUTÉ PONDĚLÍ - se žlutými - sluníčkovými
šátky na hlavě děti chodily po městě, přály
kolemjdoucím pěkný den a věnovaly jim
obrázek sluníčka.
* ČERVENÉ ÚTERÝ - prožily děti na hasičské

zbrojnici v Chropyni: prohlídka hasičské
techniky a výstroje, vítězných pohárů, jízda
hasičským autem - největší zážitek.
* ZELENÁ STŘEDA - byl bezpečný den na
silnici: děti si připomněly bezpečné
přecházení vozovky i pravidla pro cyklisty,
měly možnost sledovat policisty při silniční
kontrole a řidičům věnovaly čtyřlístek pro
šťastnou cestu.
* MODRÝ ČTVRTEK - děti pozorovaly práci
na nádraží a cestovaly vlakem na výlet do
Nezamyslic za kamarádkou Lucinkou.

* DUHOVÝ PÁTEK - na děti čekaly zábavné
sportovní soutěže a hry, duhová medaile
+ duhové lízátko + duhový bublifuk.
Celý týden ukončil „kruh přátelství“ a
„kamarádská hymna“.
Poděkování patří paní Gajové za
sponzorský dar, veliteli dobrovolných hasičů
p. Zapletalovi, veliteli Policie ČR Hulín a
policejní hlídce „Svatik a Jarda“ za
připravenou akci a odměny pro děti.
– 4. třída mateřské školy –

Kroužek výtvarných dovedností na ZŠ v Chropyni
Výtvarně nadané děti mají již druhým
rokem možnost navštěvovat Kroužek
výtvarných dovedností při ZŠ Chropyně
na ulici Komenského. Kroužek, vedený paní
učitelkou MgA. Jitkou Karbanovou, se
zaměřuje na netradiční výtvarné techniky.
Děti se touto cestou seznamují s malbou
na sklo, batikovými technikami, prací se
sádrou, hlínou, papírem, drátem a plastem.
S jejich výrobky se občané Chropyně
mohli setkat při řadě kulturních akcí. Mezi
nejznámější výtvory kroužku patří Pták
Ohnivák. Jedná se v podstatě o voskovou
batiku v kombinaci s perličkami a přírodním
materiálem. Na tvorbě se podílely všechny

děti výtvarného kroužku a podařilo se jim
vytvořit unikátní dílo o rozměrech
120x130 cm. Pták Ohnivák byl představen
na akademii i na školní výstavě na Fučíkově
ulici.
Žáci se zabývají i dalšími tématy. Z hlíny
tvořili sousoší pohádkových bytostí –
například čertice s čertíky, vodnice
s vodníčky a podobně. Temperovými
barvami malovali na sklo velikonoční
motivy, které pak byly k vidění na
velikonoční výstavě na zámku v Chropyni.
V rámci prezentace celé školy se děti
představily na Dnu Země – zde ukázaly své
kreativní práce z recyklovatelného odpadu,

které byly vystaveny na chropyňské radnici.
K tradiční lidové tvořivosti se děvčata i
chlapci přihlásili tvorbou kašírovaných
masopustních masek. Použili k tomu
odpadový novinový papír, kartony, krabice,
lepidla a temperové barvy. Z materiálu, který
by pravděpodobně skončil na smetišti tak
vytvořili působivé masky, které pak sloužily
jako výzdoba školních chodeb.
Veškeré práce žáků ZŠ v Komenského
ulici jsou k vidění na internetových
stránkách školy.

– MgA. Jitka Karbanová, učitelka výtvarné
výchovy –

Klub českých turistů
Prázdninové měsíce probíhají většinou
jako rodinné rekreace, zahraniční zájezdy a
pobyty, tábory, chataření. Pro ty turisty, kteří
jsou rádi v kolektivu, vybírám z nabídky
turistické oblasti Valašsko - Chřiby:
22.7..
15. – 22.7

Mezi
nár
odní týden tur
Mezinár
náro
turiistiky
na Valašsku
Vsetín, pěší turistika: km 10,
20, 30, 42, cyklo: 20, 50 km;
plavání 300 m; info: Bohumil
Kupka, Konečná 1176, 755 01
Vsetín, tel. 737 986 395

22. – 23
.7
23.7
.7..

T r enčín – Zlín – 80 le
lett
or
ga
ni
e
orga
gani
nizz o v a né tur
turiis tiky vve
Zlíně
Bílé Karpaty a Vizovické vrchy;
info: Jiří Tomáš, Boněcko I 298,
760 01 Zlín, tel: 737 005 174,
577 438 539

20. srpna

Za V
nkú
Viizo vickú tr
trnkú
pěší: 10, 20, 30, 42 km; start:
Vizovice – sokolovna 6 – 9
hodin; info: Jiří Tomáš – viz
výše
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26. srpna

Tr nk
obr
a ní
nkobr
obra
km: 8, 12, 18; start: Vizovice,
Masarykovo nám. 8:00 hodin;
info: Ing. Miloslav Vítek,
Pardubská 1134, Vizovice, tel.:
736 754 033, 577 454 373

Další informace ve vývěsní skříňce KČT
Chropyně.
Všem turistům a ostatním občanům přeje
výbor odboru KČT příjemnou dovolenou.
Redakci Zpravodaje děkujeme za stálou
rubriku a systematickou spolupráci. – JP –

07-08
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Úprava poplatku za inzerci ve Zpravodaji
Vážení čtenáři a inzerenti, Rada města
Chropyně na svém zasedání dne 12. června
2006 schválila novou výši poplatku za
zveřejnění komerční inzerce ve Zpravodaji
města Chropyně. Naposledy došlo ke změně
poplatku od čísla 1/2005, tehdy to bylo kvůli
nákladům na jednu stranu tisku.
Jelikož se nám podařilo zajistit levnější
tiskárnu a snížením nákladů jsme docílili toho,
že můžeme distribuovat zpravodaj do každé
domácnosti ve městě, souvisí toto zvýšení
ceny především s tím, že zpravodaj bude
rozšiřován plošně a reklama tedy bude mít
větší schopnost někoho oslovit.
S platností od čísla 09/2006 (uzávěrka
15.8.2006), kdy dochází k avizovanému
nárůstu nákladu Zpravodaje na 2.000 ks,
dochází i k úpravě poplatku za komerční
inzerci a základní poplatek je stanoven na
2.400,- Kč za celostránkovou inzerci. Menší
rozměry jsou pak stanoveny jako odpovídající
poměr z této částky (viz. obrázek, inzerci
představuje černé pole na stránce).
Reklamu otiskneme dle vámi zaslaných
podkladů nebo vašich požadavků včetně
obrázků, fotografií a log. Je možné dodat
vlastní grafické zpracování nebo si nechat
reklamu zpracovat naším grafikem a domluvit
si i termín případné korektury.
Soukromou řádkovou inzerci – prodám,
koupím, vyměním – zveřejňujeme i nadále
zdarma, stejně jako blahopřání nebo
vzpomínku na blízké osoby v rubrice
Společenská kronika. Uvedené ceny se týkají
pouze KOMERČNÍ inzerce.
Výjimku z nové ceny mají inzerce zadané a
zaplacené k datu 30.6.2006.
– redakce –

SZUŠ D − MUSIC v.o.s. pobočka Chropyně,
děkuje touto cestou městu Chropyně
za bezplatné pronajmutí víceúčelového sálu chropyňského zámku
za účelem konání květnového koncertu.
Foto a další informace naleznete na www.szuskm.com
Za SZUŠ D - MUSIC Ivo Novotný

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
- 16 -
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zářím 2006 kkončí
ončí di
ibuce Zpr
a vodaj
e
diss tr
tribuce
Zpra
daje
města Chropyně do PNS
eden výti
k aždá domácnos
domácnostt dos
dostt a ne jjeden
výtiss k
do své poštovní schránky

Děkujeme, Dubino
Studené, deštivé počasí ovlivňuje negativně naši náladu. Někdo
podléhá depresi, bere aspiriny, jiný hledá rozptýlení. Jedno takové nám
nabídlo o chladné neděli 28. května MKS. Cimbálová muzika Dubina
se přemístila z plánovaného chropyňského předzámčí do
víceúčelového sálu a tam se v dobré pohodě, za větrem, rozběhly
paličky po cimbále, smyčce po houslích a base, k mužským hlasům
muzikantů se přidaly ženské v sále a všem přítomným bylo teplo u
srdce. Zrovna tak, jak napsal sběratel moravských písniček, zasloužilý
umělec Zdeněk Galuška: „… z našich písniček sa aj dovíte, jak slunéčko
zapadá, ale aj jak v hornom konci svitá, dyž zaspala nevěsta v strážnickej
dolině a proč sedí sokol na javori a jak to, že v Hodoníně za vojáčka
mňa vzali…“
Slovácké písně střídaly valašské a když hudebníci spustili sérii
romských, objevily se v duchu scény z filmu Cikáni jdou do nebe a
jako by se před pódiem míhaly široké červené sukně cikánek. Nebyl to
jen můj pocit. Ze židlí se zdvihl první pár a pak se k tanci přidali další
tanečníci.
Stařeček Pagáč
Zdeňka Galušky
říkávali, že „…
z piva sa spí,
z gořalky sa
hlúpne, ale z vína sa zpívá…“ Ani
to vínko nechybělo, a tak se hrálo,
zpívalo a tančilo
dlouho po Večerníčku.
Zkrátka, Dubina všem přítomným zahnala
chmury. Děkujeme!
– JP –
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FK Chropyně – vicemistr Zlínského kraje v soutěži starších přípravek
V sobotu
10.6.
se
uskutečnil
v Bojkovicích finálový turnaj vítězů
jednotlivých skupin KFS Zlín v přeboru
starších přípravek ročníku narození 199596. Z prvních míst sem postoupily týmy
1. FC Valašského, FK Chropyně, FK Slovácko
a FK Uherský Brod.
Pro semifinálové zápasy byly losem
určeny dvojice Uherský Brod – Valašský FC
a FK Chropyně - Slovácko. I přesto (nebo
možná právě proto), že naši kluci dostali
pro semifinále celkově pravděpodobně
nejsilnějšího soupeře, v nervydrásajícím
zápase nakonec, po poločase 1:2, obrátili
bojovným výkonem na hranici možností
stav na konečných 3:2, a tím vyřadili
Slovácko z boje o titul o mistra Zlínského
kraje. Ve druhém semifinále zvítězil Uherský
Brod 1:0. Ve finále se již bohužel našemu
týmu nedařilo tak dobře. Po vyrovnaném
prvním poločase, kdy byl stav 1:1, nakonec
naše mužstvo prohrálo 1:4 a skončilo druhé.
3. místo obsadil tým Slovácka.
2. místo je završením celé úspěšné
sezóny, včetně zimní přípravy týmu. Z 19
zápasů jsme dosáhli 16 vítězství, 1 remizovali
a pouze 2 prohráli, s celkovým skore 100
vstřelených : 24 obdržených branek. Během
zimní přípravy jsme se zúčastnili 5 zimních
turnajů, z nichž ani v jednom případě jsme
se nevraceli s prázdnou. Obsadili jsme dvě
3. místa, dvě 2. místa a jedno 1. místo,

přičemž mezi soupeře patřily taková
mužstva jako 1. FC Brno, Baník Ostrava nebo
FK Drnovice. Právě zápasy s takovými
soupeři dodávají hráčům velké množství
zkušeností, které potom mohou zúročit
v sezóně. Ať už na zimních turnajích nebo
právě v semifinálovém zápase se Slováckem
se projevily největší přednosti našeho týmu,

kterými jsou fyzická připravenost a
bojovnost, kdy kluci v rozhodujících
momentech utkání dávají do hry srdce,
sáhnou si až na dno svých sil, a to jsou pak
pro diváky a především pro rodiče
nezapomenutelné okamžiky. Za výkony v
této sezóně patří trenérům i hráčům naše
– rodiče –
velké díky!!!

Horní řada: Petr Stratil - trenér, Zdeněk Horák - ved. mužstva, René Zvardoň – trenér;
Dolní řada: Radoslav Karamon, Hynek Pospíšil, Adam Palík, René Jurčík, David
Lukeš, Milan Kuchař, Zdeněk Horák, Jiří Rudolf, David Hejl, Daniel Stratil,
Marián Šubík, Daniel Drexler.

Informace Svazu důchodců ČR
Ra
da vlády pr
o seni
y a sstár
tár
nutí
ada
pro
senio
tárnutí
o rry
populace zřízena
Podle usnesení vlády ČR č. 288 ze dne
22. března 2006 byla zřízena Rada pro seniory
a stárnutí populace (dále jen Rada) a vládou
byli jmenováni: předsedou Ing. Zdenek
Škromach, místopředseda vlády a ministr
práce a sociálních věcí, místopředsedou
MUDr. Marián Hošek, náměstek ministra
práce a sociálních věcí.
Podle vydaného statutu usiluje Rada ve
své činnosti o vytvoření podmínek pro zdravé,
aktivní a důstojné stárnutí a stáří v České
republice a aktivní zapojení starších osob do
ekonomického a sociálního rozvoje
společnosti v kontextu demografického
vývoje, usiluje o rovnoprávné postavení
seniorů ve všech oblastech života, ochranu
jejich lidských práv a o rozvoj
mezigeneračních vztahu v rodině a
společnosti.
Rada zejména:
• iniciuje a navrhuje koncepční a legislativní
řešení významných otázek života seniorů
a stárnutí populace,
• systematicky se zabývá problematikou
lidských práv seniorů a navrhuje vládě
opatření směrující k jejich ochraně,

• iniciuje a podporuje spolupráci mezi
orgány veřejné správy, sociálními partnery,
občanskými sdruženími seniorů a
proseniorskými organizacemi a dalšími
právnickými a fyzickými osobami, které
působí ve společnosti a médiích,
• sleduje a vyhodnocuje dokumenty
Evropské unie a dalších mezinárodních
organizací, které jsou významné z hlediska
seniorů a stárnutí populace a předkládá
vládě návrhy na jejich uplatnění v dílcích
politikách,
• podněcuje výzkumnou a analytickou
činnost v této oblasti a usiluje o vytvoření
a rozšiřování zdrojů statistických a dalších
informací, důležitých pro koncepční
činnost v uvedené oblasti a pro hodnocení
její úspěšnosti,
• uděluje cenu Rady osobnostem,
organizacím a dalším subjektům za
významný přínos ke zvýšení kvality života
seniorů a k řešení problematiky stárnutí a
stáří.
Radaictví, financí, vnitra, školství mládeže
a tělovýchovy, pro místní rozvoj, dále
předseda Rady vlády ČR pro lidská práva,
náměstek místopředsedy vlády pro
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ekonomiku, místopředseda Českého
statistického úřadu, zástupci Výboru pro
sociální politiku a zdravotnictví Poslanecké
sněmovny a Senátu ČR, Asociace krajů ČR,
Svazu měst a obcí ČR, Českomoravské
konfederace
odborových
svazů,
Konfederace zaměstnavatelských a
podnikatelských svazů ČR, Svazu průmyslu
a dopravy ČR, Všeobecné zdravotní
pojišťovny ČR, Svazu zdravotních pojišťoven
ČR, po 3 zástupcích má odborná veřejnost a
seniorské organizace (předsedové Rady
seniorů ČR, Asociace důchodců seniorů a
Svazu důchodců ČR), 2 zástupce pak mají
nestátní neziskové organizace.
Funkční období Rady je čtyřleté a kryje se
s funkčním obdobím vlády. Jednání Rady je
upraveno Statutem a Jednacím řádem
(dokumenty jsou přístupné na internetu).
První zasedání Rady se uskutečnilo dne 20.
dubna 2006 a zabývalo se stanovením priorit
Rady, problémy stárnutí a strategickými
dokumenty. Byly vytvořeny 4 pracovní
komise pro řešení problému zdravotní a
sociální politiky, bydlení a sociálních služeb,
trhu práce a vzdělávání, etické a informační
strategie.
–V
ýpi
e Zpr
a vodaj
e SDČR –
Výpi
ýpiss zze
Zpra
daje
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Společenská kronika
květen 2006

Městský úřad Chropyně,
hospodářsko-správní odbor,
upozorňuje občany,
že splatnost poplatku
za komunální odpad
na II. pololetí roku 2006
je 20. července 2006.

V měsíci květnu se do našeho města přistěhovalo 7 občanů,
14 osob se přestěhovalo v rámci obce, 6 občanů se odhlásilo
z trvalého pobytu a narodily se 4 děti.
Blahopřání

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

Ant
onín Bajgar
o vačo
vská 369
Antonín
Bajgar,, TTo
ačov
–K
a teři
na Luča
no
vá, ma
tr
ik
aae
vidence ob
yv
a tel –
Ka
eřina
Lučano
nov
matr
trik
ika
evidence
obyv
yva

Vítání nových občánků našeho města
Příchod nového človíčka
je vždy radostnou událostí.
Blahopřejeme všem rodičům
a přejeme jim hodně radosti
a především trpělivosti
při výchově svých potomků.

Dne 20. května 2006 byly
mezi občany Chropyně
přivítány tyto děti :
- Redakce -

Ka teři
na Dos
tálo
vá
eřina
Dostálo
tálov

Nikol Podaná

nar. 7.2.2006

nar. 29.3.2006

Soňa Harišová

nar. 22.1.2006

Kr
án Solař
Kriis ti
tián

nar. 22.1.2006

Patrik Spálovský

nar. 10.2.2006

Ondřej Ramiš

nar. 28.2.2006

Lenka Vaculíková

nar. 12.4.2006

R aadi
di
m a KKar
ar
olína Macho
vi nar. 6.4.2006
dim
arolína
Machovi
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Chropyňské počasí
květen 2006
Přehled kulturních programů MKS Chropyně

září 2006

Z místního pozorování v měsíci květnu:
- průměrná minimální ranní teplota byla 8 °C
- průměrná maximální denní teplota byla 19 °C
- celkové množství srážek v měsíci bylo 83,4 mm/m2, ve formě sněhu
- průměrný tlak vzduchu, měřený ve 14:00, byl 991,5 hPa.
Pranostiky na měsíc červenec:
4. červenec (Prokop) – Prší-li na Prokopa – promokne každá kopa.
13. červenec (Markéta) – Svatá Markyta vede žence do žita.
22. červenec (Marie Magdaléna) – 22. července rádo poprchává,
neboť Magdaléna Pána oplakává.
25. červenec (Jakub) – Spadne-li na sv. Jakuba kapka, urodí se jabka.
26. červenec (Anna) – Svatá Anna zavádí žence do pšenice.
– Ing. O. Kment –

(pondělí) od 15.00 hod. – „Diskotéka na
rozloučení s prázdninami“

25.9.2006

(pondělí) od 10.00 hod. – „Princezny jsou na
draka“ - pohádka plná písniček a tance o
krvelačném čaroději a hodném drakovi. Pohádka
je určená pro I. stupeň ZŠ, MŠ a rodiče s dětmi.
Vstupné 15,- Kč

25.9.2006

(pondělí) v 19.00 hod. divadelní představení
„Láska je láska“. Komedie A.P.Čechova v
podání Docela Velkého Divadla o ruském
pohledu na rodinné štěstí. V hlavní roli se
představí Jan Révai. Vstupné: důchodci a
studenti 100,- Kč, ostatní 120,- Kč.

Do
cela V
elké Div
Docela
Velké
Divaadlo „Lás
„Láskka je lás
láskka“

Měsíc květen je nebezpečný s ohledem na intenzivní srážky a
přívalové deště s následnými záplavami, ať již lokálními nebo většího
územního rozsahu. Květnové lijáky, přívalové deště, průtrže mračen
v naší zemědělské krajině o sobě nechávaly vědět zejména po
dokončení tzv. hospodářsko-technických úprav pozemků,
provázejících někdejší kolektivizaci zemědělství. Jejich častým
výsledkem totiž bylo vytvoření neuvážené rozsáhlých bloků
zemědělské půdy, často bez ohledu na reliéfové a půdní poměry. Za
těchto podmínek způsoboval každý květnový déšť s vyšší srážkovou
intenzitou závažná poškození půdy a krajiny, neboť zejména na polích
je v této době ještě nedostatečný ochranný vliv vegetace. Tak např.
v roce 1984 postihla dne 17. května město Litomyšl povodeň, kdy
vody z povodí potoka Drahoška, kde došlo k převedení značného
podílu luk na ornou půdu a k následným pozemkovým úpravám,
pronikly až do samého centra Litomyšle. Na náměstí tehdy vystoupila
voda do výšky až 1,6 m. V roce 1985 způsobily přívalové deště,
které se vyskytly 14., 16., 20. a 21. května, katastrofická erozní
poškození zemědělských pozemků a obcí na Jihlavsku, v roce 1987
na Vyškovsku a např. v roce 1995 na Prachaticku a Bruntálsku atd.
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