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Jak se nám dařilo plnit volební program - část 1.
Vzhledem ke skutečnosti, že současnému
zastupitelstvu města pomalu končí funkční
období, je tedy ten pravý okamžik
ohlédnout se za uplynulými čtyřmi léty a
říci si co se nám podařilo a co ne. Volební
program pro nynější funkční období
schválilo Zastupitelstvo města na plenárním
zasedání 16. prosince 2002.

-

-

-

Hodnocení vyjde v zářijovém a říjnovém
vydání Zpravodaje.
Oblast výstavby
-

Byla vybudována lávka pro pěší přes
Mlýnský náhon spojující lokalitu Podlesí
s ulicí Emila Fily.

Na ulici Komenského byl dobudován tzv.
areál zdraví (sektor pro skok daleký,
běžecká dráha).
Byla provedena rekonstrukce dlážděných
komunikací v ulicích Hřbitovní a E. Axmana.
Byla vybudována nová parkovací místa
v Moravské ulici.
Konečně se podařilo dokončit
a zprovoznit čerpací stanici pohonných
hmot.
Úspěšně pokračovala realizace programu
„Regenerace sídlišť“. Zatím se uskutečnily
4 etapy. V jejich rámci byl nově
vybudován tzv. vnitroblok sídliště
(dětské hřiště, hřiště s umělým
povrchem, chodníky, silnice) na

-

Nádražní ulici. Na ulici Moravské byla
vybudována nová parkovací místa,
chodníky, dětské hřiště. Ještě letos bude
přebudováno prostranství mezi
tělocvičnou TJ a Tyršovou ulicí.
Ve dvou etapách byla zrekonstruována
přední část oplocení hřbitova.
K pozitivnímu posunu došlo ve výstavbě
ulice Míru, kde se předpokládá po
dokončení výstavby realizace pěší zóny.

Oblast bydlení
-

Bylo využito dotačního titulu Ministerstva
místního rozvoje na výstavbu bytů pro
„Příjmově vymezené vrstvy obyvatelstva“
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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Jak se nám dařilo plnit volební program − část 1.

-

-

-

-

dokončení ze str. 1
k postavení bytového domu s 16-ti byty.
Město se podílelo částkou zhruba
4 miliony a stát částkou deset a půl
milionu.
V kategorii bydlení v rodinných domech
byla provedena výstavba inženýrských
sítí a komunikací v lokalitě Smutník, kde
se v současné době realizuje výstavba
již desátého rodinného domu. Pro příští
volební období se připravuje pro
výsta vbu rodinných domů lokalita
Podlesí. V současné době jsou zde
vykoupeny pozemky a připravuje se
projektová
dokumentace
pro
vybudování komunikací a inženýrských
sítí. S realizací sítí lze počítat v roce 2007.
Úspěšně se rozvíjí výstavba rodinných
domů také v ulici Nádražní.
Byla provedena rekonstrukce všech
rozvodů v domě č.p. 557 – 557 v ulici
Díly.
Uvážlivě pokračoval prodej bytů
v souladu se schválenou koncepcí
nakládání s majetkem města.
Město postupuje důsledně dle platné
legislativy při vymáhání dluhů na

-

nájemném, přesto se celkový dluh
pohybuje okolo 340 000 Kč.
V současné době lze konstatovat, že
město Chropyně netrpí výrazným
nedostatkem bytů. Čekací doba na byt je
poměrně krátká. Při přidělování bytů se
důsledně vychází z potřebnosti žadatele
a zejména z jeho sociálního postavení.
Nájemní vztah se již po dobu 5 let uzavírá
pouze na 2 roky, po jejichž uplynutí se
prodlužuje na další 2 roky pouze
v případě, že nájemník řádně platí nájem
a bydlí spořádaně.

Oblast bezpečnosti
-

-

Městská policie nebyla zřízena a to
z důvodů finančních. Jednorázové
náklady u pětičlenné skupiny policistů by
tvořily částku okolo 1 milionu Kč a roční
náklady na provoz zhruba 2 miliony Kč.
Pro rozpočet tak malého města je to
příliš velké sousto.
Pro zlepšení situace v dodržování
nočního klidu se zintenzivnila spolupráce
s policií ČR obvodní oddělení Hulín.
Přesto v této oblasti nemůžeme být

-

-

-

spokojeni a je třeba hledat cestu
k nápravě.
Na poměrně slušné úrovni byla také
spolupráce s dopravní policií ČR.
Především občasné měření rychlosti
automobilů na ul. Hrad a v Plešovci
přispělo ke snížení rychlosti projíždějících
vozidel.
V průběhu volebního období provedla
policie několik hromadných kontrol na
dodržování zákazu nalévání alkoholu
mladistvým.
V přípravě budování stezky pro pěší a
cyklisty mezi Chropyní a Plešovcem došlo
k posunu v tom smyslu, že byla
provedena změna územního plánu, která
nám umožní uspět v případné snaze o
využití institutu vyvlastnění za úplatu,
pokud někdo nebude chtít pozemek pro
stavbu stezky prodat dobrovolně.
V současné době probíhá nabídkové
řízení na výkup pozemků a příprava
projektové dokumentace.
(2. část v příštím čísle).

František Hrabal - starosta

Informace Svazu důchodců ČR
Půjčit si peníze je stále snadné
Vývoj trhu na poli půjček určují relativně nízké úroky. Přestože
úrovně roku 2003 již asi nedosáhneme, stále se dá hovořit o
příznivých sazbách. Starší občané, kteří jsou schopni za půjčku
ručit nemovitostí, mohou s úvěrem bez obav počítat. Ale též ostatní
senioři mají vytvořen prostor pro spotřebitelské úvěry nebo
splátkový prodej. Někdy totiž postačí ručení třetí osobou.
Spotřebitelský úvěr může být účelový nebo neúčelový. Pokud
jde o účelově vázaný úvěr, bývá banka zpravidla vstřícnější a také
úročení je pro klienta příznivější. U neúčelově poskytnutého úvěru
může klient dostat peníze bez udání důvodu, avšak za tuto výhodu
platí vyšší cenu. Úvěr je poskytován jako krátkodobý s lhůtou
splatnosti jeden rok, střednědobý se lhůtou do čtyř let a
dlouhodobý se lhůtou vypořádání do deseti let. Těmto skupinám
odpovídají úrokové sazby (čím delší doba splatnosti, tím vyšší
úrok). V současné době je možno (při splnění podmínek) získat
účelový krátkodobý úvěr úročený deseti a více procenty.
U spotřebitelských i hotovostních úvěrů nejsou (proti
hypotékám) nabízeny fixace úroků, liší se v závislosti na délce
splatnosti. Horní hranice spotřebitelských úvěrů závisí na
individuálním posouzení možných rizik. Mnohé peněžní ústavy
od potenciálního klienta vyžadují, aby měl u nich založen účet.
Pokud jde o účelové zřízení a posléze zrušení účtu, nemusí to být
finančně zanedbatelná záležitost, řádově je třeba počítat se
stokorunami. Některé banky (Reiffeissen Bank, GE Capital) při
stanovení úrokové sazby natolik zohledňují předchozí dobré
zkušenosti s klientem, že jej mohou zvýhodnit až o několik
procentních bodů. V případě poplatků se dá očekávat jejich
relativní stabilita, klient může počítat s uvedenými částkami. Jinak
je tomu s úrokovou sazbou. Nejnižší sazbu, kterou banky rády
uvádějí, může dostat jen malý počet klientů. Jak jsme si dotazem u
bank v této souvislosti ověřili, v současnosti jsou reálné sazby
podstatně vyšší a jen málokdy se dostanou pod hranici deseti
procent ročně.
–V
ýpi
e Zpr
a vodaj
e SDČR –
Výpi
ýpiss zze
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Pro pamětníky a nepamětníky
Lesy v okolí Chropyně – II. část
O čtyřicet let dříve než o Chropyni je zmínka o lese Rasina.
Svůj název si zachovala dodnes. Prameny z roku 1569 dávají
doklady, že se v Rasině chovalo drahně kusů veliké zvěře, také
daňků a srn. V době 30leté války se neobyčejně rozmnožila dravá
zvěř. Po lesích se toulali vlci, lišky a medvěd, zvaný „Nesejtek“.

Byl tu i vlk, který přepadal lidi. Zastřelil ho myslivec Jan Vejvoda.
V lese na Kojetín se nachází malý domek zvaný Josefínka. Už není
pamětníků, kteří by řekli, jak název vznikl. Bývaly tam dřevařské zábavy,
které byly hojně navštěvované. Na domku a okolních stromech se
nacházela spousta zamilovaných srdíček, nebylo Chropyňáka, který
– JiRo –
by zde neměl svůj monogram.

bleskem rozbitý strom v lese

nadlesní Roller s manželkou

lávka pod zámkem přes Malou Bečvu
hajní z Chropyně – v košili nadlesní Hanačík, vpravo Vlček

Josefinka

Josefinka – kaštan byl skácen roku 1994, na témže místě vysazen nový.
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Z jednání rady města
Rada města na svých jednáních:
- uložila připravit návrh na umístění
autovraků hyzdících město mimo
obydlené lokality na dobu správního řízení
jednotlivých případů;
- rozhodla navrhnout na vyhodnocení
dobrovolných pracovníků v oblasti
volnočasových aktivit dětí a mládeže,
oceňovaných Zlínským krajem, paní
Jaroslavu Pospíšilovou a pana Václava
Šebestíka;
- vyhověla žádosti o poskytnutí příspěvku
ve výši 4.000,- Kč pěveckému sboru
Občanská beseda Kyselovice na Slavností
koncert pěveckých sborů se zahraniční
účastí pořádaného při příležitosti 100.
výročí vysvěcení kostela sv. Andělů
strážných v Kyselovicích;
- schválila nový Ceník placených služeb a
poplatků Městské knihovny v Chropyni a
jejích poboček s platností od 1. července
2006;
- využila nabídku firmy its Beskydy, s. r. o. provozovatele webu InfoČesko na
prezentaci města na tomto webu formou
pronájmu webové stránky v ceně 2.990,Kč vč. DPH na jeden rok;
- uložila odboru výstavby a životního
prostředí zajistit v součinnosti se
zainteresovanými těžebními společnostmi
zpracování potřebné dokumentace ke
změně územního plánu města;
- zamítla opakovanou žádost firmy WSC
Company spočívající v požadavku na
dokončení již rozpracovaného zasíťování
domů na sídlišti optickým kabelem
vzdušnou cestou s upozorněním, že
stávající stav připojení objektů nadzemní
cestou je konečný a nelze ho dále touto
cestou šířit;
- projednala dokumentaci k rekonstrukci
bytového domu č.p. 558 - 560 v ulici Díly
spočívající v dotčení ploch veřejného
prostranství překopem pro nově řešenou
dešťovou kanalizaci objektu a souhlasila
s ní za podmínky, že narušené plochy
budou bezodkladně uvedeny do
původního stavu;
- vyjádřila souhlas vlastníka pozemku s
provedením přípojky plynu k rodinnému
domu č.p. 461 na ulici Hrad, neboť touto
stavbou bude dotčeno veřejné
prostranství v délce cca 2 metry;
- projednala žádost SVJ Díly 621 a 622 o
povolení zvláštního užívání pozemku u
štítových zdí tohoto bytového domu v
srpnu 2006 a souhlasila za podmínky, že narušené plochy budou bezodkladně uvedeny do původního
stavu;
- projednala žádost Ing. Antonína Stojana
na zahrnutí ložiska nerostů (nevýhradní
ložisko štěrkopísků na loukách Hejtman)
do územního plánu VÚC Zlínského kraje
a rozhodla o postoupení žádosti
příslušnému pořizovateli územního plánu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

s tím, že město Chropyně svůj postoj k
využití dané lokality nezměnilo;
vyjádřila souhlas se žádostí pana
Stanislava Lindnera s podnájemním
vztahem uživatele k bytu, který bude v
budoucnu v majetku města;
přidělila byt č. 15 o velikosti 2+1 na nám.
Svobody 247 panu Martinu Fraňkovi ke
dni 15.7.2006;
souhlasila s připojením města ke
stížnostem některých obcí II. typu pod
patronací SMO ČR se způsobem
financování obcí tohoto typu;
projednala žádost cca 30 občanů města
o rozšíření dopravní obslužnosti
spočívající v přidání autobusového spoje
z Kroměříže do Chropyně v pracovních
dnech v době kolem 17:30 hod a uložila
postoupit tuto žádost příslušnému
správnímu orgánu;
vyjádřila souhlas s účastí tajemníka MěÚ
na podzimním semináři pořádaného
profesní organizací Sdružení tajemníků
městských a obecních úřadů ČR v Liberci;
uložila zadat vyhotovení odborného
posudku vypovídajícím o rozsahu
rekultivace skládky „Smeťák“ a její celkové
finanční náročnosti.
rozhodla uzavřít s Obcí Záříčí smlouvu o
pronájmu uzamčených prostor objektu
bývalých kasáren a do těchto prostor
uložit, na zákonem stanovenou dobu,
veškeré autovraky nacházejících se na
území města;
rozhodla, po odstoupení paní Ilony
Mihókové od záměru odkoupení objektu
domu č.p. 32 na Komenského ulici, o
opětovném zveřejnění záměru prodeje
této nemovitosti;
rozhodla o zveřejnění záměru prodeje
pozemků (zahrádek) v lokalitě U Sádek
jejich uživatelům a o sjednocení
nabídkové ceně na částce 50,- Kč/m2;
v souvislosti se stížnostmi obyvatel
bytového domu č.p. 529 na ulici Tyršova
na shromažďování se dešťové vody pod
sáňkovacím kopcem uložila provést
odvodnění drenážními trubkami do
dešťové kanalizace; akce bude
financována ve spolupráci s majitelem
domu; obyvatelé tohoto domu si dále
stěžovali na hluk v pozdních večerních
hodinách na blízkém oploceném hřišti rada města na základě této stížnosti zkrátila
provozní dobu tohoto hřiště do 20:00
hodin;
schválila poskytnutí dotací v celkové výši
19.000,- Kč těmto neziskovým
organizacím: Diakonie Broumov - 2.000,Kč na přepravu materiální humanitární
sbírky v roce 2006, Centrum pro
zdravotně postižené Zlínského kraje 2.000,- Kč na zajištění činnosti organizace
v roce 2006 a na komplexní služby
(sociální poradenství, kontaktní služby v
terénu, zprostředkování pomoci),
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Sjednocená organizace nevidomých a
slabozrakých Kroměříž - 2.000,- na
rekondiční akce organizace v roce 2006,
Fond ohrožených dětí - 3.000,- na provoz
azylového zařízení Klokánek Kroměříž
pro děti, Klokánek, občanské sdružení
rodičů a přátel Speciální školy pro žáky s
více vadami, Kroměříž - 6.000,- Kč na
zajištění dopravy dětí se zdravotním
postižením do ZŠ a MŠ Kroměříž,
Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí Kroměříž - 2.000,- Kč na
psychorehabilitační pobyt zdravotně
postižených dětí, Klub dárců krve
Kroměřížska - 2.000,- Kč na ozdravné
pobyty a kulturní akce pořádané pro
dárce krve;
přidělila byt č. 5 velikosti 1+1 v domě
č.p. 220 na ulici Drahy paní Janě
Hýbnerové k datu 1.8.2006 za cenu
základního nájemného ve výši 16,50
Kč/m2;
přidělila byt č. 9 velikosti 2+1 v domě
č.p. 555 na ulici Díly panu Robertu
Kunčarovi k datu 1.8.2006 za cenu
základního nájemného ve výši 16,50
Kč/m2;
přidělila byt č. 13 velikosti 2+kk v
domě č.p. 247 na nám. Svobody paní
Andree Lužné k datu 15.8.2006 za cenu
základního nájemného ve výši 16,50
Kč/m2;
přidělila byt č. 1 velikosti 1+kk v domě
č.p. 833 na ulici Tyršova paní Anně
Kanalošové k datu 1.9.2006 za cenu
základního nájemného ve výši 16,50
Kč/m2;
vyhověla žádosti pana Martina Macháčka
o pronájem nebytových prostor o
velikosti 24 m2 v Městském kulturním
středisku pro účely pro vozování
kanceláře společnosti EuroSprinter CZ,
s.r.o. za cen 260,- Kč/m2/rok;
vyhověla žádosti Mgr. Danuše
Zapletalové o dočasné využívání
veřejného prostranství za účelem uložení
stavebního materiálu;
rozhodla přemístit obytnou buňku do
dvorku budovy bývalého MNV v Plešovci,
umožnění přístupu ubytovaným
nájemníkům na sociální zařízení této
budovy, avšak uložila provést
zabezpečovací práce, které těmto
nájemníkům znemožní vstup do prvního
patra a jiných prostor budovy;
vyhověla žádosti pěveckého sboru Schola
Melodica na bezplatný pronájem vozidla
SMM na převoz materiálu na soustředění
do Pačlavic dne 26. července 2006;
udělila výjimku z ust. čl. 3. OZV č. 3/2003
o zajištění pořádku při pořádání
veřejných hudebních produkcí Mgr.
Igoru Štěpánkovi, majiteli Hospůdky U
orla, na jednu hudební produkci týdně
ve dnech pátek nebo sobota do
– JiR
o–
24:00 hodin téhož dne.
JiRo
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Ohlédnutí za poutí na Ukrajině
Ve dnech 14. – 16. července organizovala
Charita Chropyně ve spolupráci s Ostravskoopavskou Charitou pouť na Ukrajinu. Jednalo
se o první pouť národů a národností v Tjačivu
na Zakarpatské Ukrajině. Z Čech a Moravy na
tuto pouť přijelo asi 300 lidí.
V pátek ve čtyři hodiny ráno vyjely
z Kroměříže dva autobusy. První směřoval do
Chropyně, Žalkovic a Břestu a dále přibíral
poutníky v Olomouci a Bílovci. Druhý zamířil
směr Ostrava, Havířov, Český Těšín a Třinec.
Kromě účasti na pouti bylo dalším cílem
navštívit i rodiny adoptovaných dětí a
dopravit humanitární pomoc do domu
pokojného stáří v Usť-Čorné. Proto byly
zavazadlové prostory zcela zaplněny balíčky
pro děti a krabicemi s ložním prádlem. Mezi
poutníky byly zastoupeny snad všechny
věkové kategorie. Nejmladší účastnici bylo
11 let, nejstaršímu poutníku 81 let. Překvapila
nás poměrně vysoká účast mladých lidí.
Čekala nás cesta dlouhá 750 km. Úporné
vedro jsme přežívali díky konzumaci
minerálních vod a častějším zastávkám. Cesta
rychle ubíhala, obdivovali jsme okolní krajinu,
a to zvláště na Slovensku krásu Nízkých a
Vysokých Tater, kde i přes letošní horké léto
ještě ležel sníh. Na hranici jsme dorazili kolem
18. hodiny. Zde nás čekala 3hodinová pasová
kontrola, kterou mnozí z nás těžko snášeli.
Uvědomili jsme si, jakou výhodou je Evropská
unie. Po 21. hodině jsme konečně opustili
hranici a vydali se k cíli naší cesty. Zbývalo
nám ještě 170 km. Naše cesta pokračovala
přes Užhorod, Mukačevo, Chust a konečně
kolem druhé hodiny ráno jsme dorazili do
Tjačiva. Původně plánovaný rozvoz do
hostitelských rodin do 40 km vzdáleného
Dubového se již vzhledem ke značnému
zpoždění neuskutečnil. Po 22 hodinové
náročné cestě jsme byli vděčni i provizornímu
„ubytování“, a to buď ve velmi omezeném
počtu na faře, nebo v místním kostelíku nebo
v autobuse. Když jsme se snažili v autobuse
alespoň zdřímnout, slyšeli jsme kokrhat
kohouty.
Ráno jsme posnídali na místní faře a asi
dvě hodiny jsme čekali na nějaký dopravní
prostředek, který by nás dovezl do Usť-Čorné
za adoptovanými dětmi. Po dosti nekvalitní
cestě jsme kolem poledne přijeli do této
původně německé osady. Rozkládá se v údolí
řeky Teresvy, obklopena horskými hřebeny.
V charitním centru – původně kulturním
domu – nám řeholní sestry, které o dům
pokojného stáří pečují, připravily velmi
chutný oběd. Pak jsme se vydali na kratičké
návštěvy do rodin adoptovaných dětí. Všude
jsme byli srdečně přijati a byli jsme rádi, že
jsme se mohli vzájemně osobně poznat.
Po návratu do Tjačiva jsme se připojili
k poutníkům ostatních národů a národností,
abychom vytvořili modlitební společenství.
Vlastní pouť začala přivítáním účastníků a
představením jednotlivých národů a
národností. Mši svatou celebroval vladyka
řeckokatolické církve Milan Šášik. Měli jsme
tak možnost poprvé se účastnit řeckokatolické

bohoslužby s nádhernými zpěvy. Mše svatá
trvala téměř tři hodiny.
Velmi působivý byl světelný průvod
s mariánskými zpěvy, který vedl od kostelíka
do středu města. Ulice zaplnil téměř
dvoutisícový zástup poutníků, což byl jistě pro
místní obyvatele nezvyklý jev. Podle programu
ještě následoval koncert a na závěr byl
ohňostroj. My jsme však již po skončení
průvodu jeli do Dubového, abychom se
ubytovali. Do rodin jsme přijeli až po půlnoci,
takže jsme si bohužel nemohli s našimi hostiteli
popovídat. Po osvěžujícím, ale krátkém
spánku, jsme v půl šesté vstávali, bohatě se
nasnídali a rozloučili se s velmi přátelskými a
pohostinnými lidmi. V sedm hodin ráno jsme
v místním novém kostele, který dal postavit
P. Krenický, slavili českou římskokatolickou

mši svatou a po ní jsme se vydali na zpáteční
cestu. Počasí se mezitím změnilo, bylo po dešti
a pod mrakem, což bylo ideální pro cestování.

Unavení, nevyspaní, ale plni dojmů a
obohaceni jsme se nad ránem šťastně vrátili
domů.
– Pavel Rozsypálek, předseda Charity Chropyně –

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

www.profireal.cz
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Z jednání Zastupitelstva města Chropyně
Ve středu 21. června 2006 se konalo
18. zasedání Zastupitelstva města Chropyně.
Jeho nejdůležitějším bodem byla samozřejmě
navržená změna č. 4 územního plánu města
Chropyně – těžba štěrkopísku, výhradní
ložisko Plešovec. Dalšími body byly rozbory
hospodaření města a příspěvkových
organizací za 5 měsíců roku 2006,
majetkoprávní záležitosti aj.
Změna č. 4 územního plánu města
Chropyně – těžba štěrkopísku na
výhr
adním lo
ži
vec
výhra
loži
žissku Plešo
Plešov
Zastupitelstvo se touto problematikou
zabývalo již na svém 17. zasedání v březnu.
Jen pro připomenutí: Českomoravské
štěrkovny, a.s., požádaly, v souvislosti
s připravovanou těžební aktivitou v území
výhradního ložiska štěrkopísku Plešovec,
město Chropyni o změnu Územního plánu
města. Tento totiž o těžební činnosti v této
lokalitě neuvažoval a neobsahuje ani
informaci o existenci výhradního ložiska.
Zastupitelstvo města své rozhodnutí odložilo
na červen a vyžádalo si stejný rozsah
podkladů jako při rozhodování o změně
územního plánu kvůli těžbě na Loukách
Hejtman.
V diskuzi připomněl starosta města, že se
konala veřejná schůze rady města s občany
města k tomuto tématu (bylo přítomno cca
40 lidí) a že na webových stránkách města
probíhala anketa s možností občanů vyjádřit
se k této problematice. Velkou část diskuze
využili přítomní zástupci obou těžařských
společností Hanácký agrospolek Olomouc i
Českomoravské štěrkovny Mokrá k tomu,
aby přítomným osvětlili, co už v této věci do
dnešního dne podnikli a jaké jsou jejich
záměry.
Souběžný zájem dvou firem ovšem u
zastupitelů vyvolal spoustu dotazů a
znepokojení, například aby těžba probíhala
jen z jednoho místa a jen jednou firmou. To
ovšem nemají zastupitelé možnost ovlivnit,
neboť mohou pouze rozhodnout o tom, zda
bude dotčená lokalita zakreslena do
územního plánu města jako ložisko
štěrkopísku a tudíž jako prostor, ve kterém je
těžba umožněna za splnění celé řady dalších,
zákonem daných, podmínek.
Dále se diskutovalo o tom, zda schválit
změnu územního plánu dle návrhu odboru
výstavby a životního prostředí, a to jen v části
celého ložiska, tedy pouze v rozsahu již
projednaném Agenturou ochrany přírody a
krajiny (rozsah I. etapy plánované těžby –
cca 44 ha). Vedoucí VaŽP tento návrh
zdůvodnil tím, že jeho snahou je dostat těžbu
co nejdále od obytné části Plešovce.
V diskuzi dále zazněly obavy z velkého
zatížení dopravy ve městě způsobené
přepravou vytěženého materiálu, avšak podle
odborníků z řad dopravy jsou hlavní
komunikace ve městě pro takovou zátěž
dostačující.
Zastupitelé hlasovali nejprve o tom, zda

bude provedena změna územního plánu.
Změna byla schválena potřebným počtem
9 zastupitelů, 2 byli proti a 4 se zdrželi.
Následně se hlasovalo o velikosti
zakresleného ložiska. Na tomto se nejprve
zastupitelé neshodli, avšak po krátké
přestávce bylo přijato usnesení, ve kterém
zastupitelé rozhodli o změně územního plánu
města v celé lokalitě Chráněného ložiskového
území Chropyně I.
Změna územního plánu města
Chropyně – výstavba obchodního centra
Firma FASTAV DEVELOPMENT – AOC,
s.r.o. se sídlem ve Vsetíně požádala o
provedení změny územního plánu města
v souvislosti se záměrem výstavby
obchodního centra nadměstské občanské
vybavenosti v prostoru zahrádek na
Komenského ulici (tj. v prostoru mezi domem
č.p. 163 a parkovištěm podniku Fatra).
Investiční záměr předpokládá obchodní
centrum o zastavěné ploše cca 1.200 m2 a
dále s cca 120 parkovacími místy – vše na
celkové ploše cca 7.000 m2.
V diskuzi zazněl předpokládaný argument
– blízkost Státní přírodní rezervace
Chropyňský rybník a jeho ochranného pásma.
Toto však bude uplatněno až v rámci dalších
jednání firmy Fastav s kompetentními orgány
státní správy. Zahrádkáři, kteří projeví zájem,
dostanou k dispozici zahrádky v jiné lokalitě
města. Dotazy k výjezdové komunikaci nebo
rozmístění parkovacích míst budou
předmětem až vlastní projektové
dokumentace.
Zastupitelstvo města poté záměr změny
územního plánu pro lokalitu zahrádek na
Komenského ulici schválilo.
Rozbory hospodaření a rozpočtová
opa
tření přís
pěvk
o vých or
ga
n iizací
zací a
opatření
příspěvk
pěvko
org
an
Města Chropyně
K těmto bodům se nevedly obsáhlé
diskuze a tyto byly brány na vědomí nebo
schvalovány v plynulém sledu. Hospodaření
za 5 měsíců všech příspěvkových organizací
i města jsou vyrovnané, odpovídají
předpokladům, pouze na základní škole
došlo k havárii topení v pavilonu D budovy
na ul. J. Fučíka a bude nutné provést opravu
podlahy v pracovně přírodopisu v budově na
nám. Svobody.
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.
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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
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
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Z jednání Zastupitelstva města Chropyně
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 hla vní 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 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 Plešovci – 150 tis. Kč, vratky
nevyčerpaných dotací – 257 tis. Kč a převod
do rezervy 1,306 mil. Kč. Zastupitelstvo
města předložené změny rozpočtu schválilo.
Změna Zři
ny Šk
olní jídeln
y
řizzo 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 byla Krajským úřadem ve Zlíně,
odborem školství, mládeže a sportu,
doporučena změna 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
vec
loži
žissko Plešo
Plešov
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 y 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
Diss k 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
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.
Termín konání dalšího řádného zasedání
Zastupitelstva města Chropyně byl
stanoven na pondělí 26. června 2005.
– Ing. Jiří Rosecký –

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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Osiřelá „Sluneční zátoka“ v r. 2006 – Proč?
V roce 2005 prožíval skautský tábor ve
Sluneční zátoce u Jeřmaně malé jubileum –
„desáté výročí“. Je to jen malý zlomek od
založení tradice stanového táboření v r. 1969,
když od té doby stanový tábor Chropyňáků
probíhá každoročně. Výjimkou byl r. 1998,
rok po ničivé záplavě v r. 1997, kdy byl tábor
evakuován a značně poničen, a podruhé rok
letošní. Proč?
Nepřeberná snůška dotazů a údivů mě
zaplavovala ze strany chropyňských občanů
a známých: „Jak to, že nejste na táboře? – Co
se stalo, po tolika letech je to neobvyklé.“
Vysvětluji to s obtížemi, ale něco na tom
„neobvyklého“ je. Bohužel, tábor bez dětí
respektive s neúnosně malým počtem
zájemců se v náročných podmínkách
organizovat nedá. A proto je třeba se vážně
zamyslet nad otázkou, proč tak malý zájem?
Nejdříve kratičké ohlédnutí do minulosti
vzpomínané tradice, která začínala v r. 1969
na Čeladné pod Kociánkou a pokračovala
přes Kašavu, Nemilku, Markrabku, Náměšť
nad Oslavou až se dostala přes Kulatý vrch
na Sluneční zátoku u Jeřmaně.
Historie napsala bohatou a úspěšnou
dlouholetou kapitolu 35ti táborů. Každý
z nich měl svou specifickou podobu, svou
poezii poznamenanou řadou zajímavých
událostí a zážitků končících vždy úspěšným
završením. Je třeba říci, že postupem let, jak
tábory pokračovaly, narůstala náročnost
nejen budovatelskou pracností, ale zejména
zvyšováním náročností vyplývajících ze
stanovených podmínek hygieniků. Za
naplňováním všech jmenovaných podmínek
stál vždy kolektiv lidí a bohudík
zodpovědným přístupem je úspěšně a
bezproblémově naplňoval.
Když už jsem se dotknul ve stručnosti
minulosti a tradice, nelze opomenout i
podmínky, které nás s přibývajícími roky
provázely a byly stále krutější. Jsou to
podmínky povětrnostní projevující se
nerůstající nepřízní počasí, zvláště deštěm.
Tyto nelze nejen předvídat, ale i v žádném
případě ovlivňovat. Lze je jen přijmout a
vypořádat se s nimi tak, jak přichází a tak ten
či onen tábor ovlivní. A znovu podotýkám,
jsou mnohdy kruté, zejména v posledních
letech.
V takovýchto podmínkách, spojeným
úsilím všech (nejen vedoucích, ale také
ostatního personálu a starších dětí), svádíme
boj o maximální zmírnění dopadu řádící
nepřízně počasí. Musím přiznat, že to mnohdy
není ani v našich silách.
Hospodářské zabezpečení na každém
táboře nezaznamenává chyb a funguje ve
všech podmínkách. S maximální pečlivostí
jsou zabezpečovány hygienické podmínky
do všech důsledků. V táboře neznáme pojem
„hlad“, bezúhonná a pečlivá zdravotní péče
je toho důkazem. Za uplynulých „třicet pět
táborů“ ani jednou nedošlo k porušení
hygienických a zdravotních zásad, nestalo

se že by se tábor dostal do karantény či
epidemie. A to je co říci!
Tomu, o čem se v předchozích řádcích
hovoří, vévodí bezchybné a spolehlivé zázemí
ve všech směrech.
Aby se vše naplnilo v takovém duchu, jako
se odvíjela mnohaletá tradice, je nezbytné
jedno – zodpovědný přístup k naplnění
táborového života všech – vedení,
vedoucích, personálu i samotných táborníků;
jen takto může být dána záruka spokojenosti
všech.
Dost povídání a vzpomínání, i když je to
pro úvod nutné. Pokusme se alespoň
přiblížit, proč letošní tábor „NE“.
Je to otázka, na kterou při nejlepší vůli
nedovedu odpovědět. Je to otázka, která mě
zavádí znovu a znovu do zpětného pohledu
na průběh loňského tábora. Tento patří do
kategorie táborů provázených krutou
nepřízní počasí, ale se zdárným koncem. Je
pravdou, že nemilosrdná daň počasí
nahlodala nálady táborníků, které vyústily
v nespokojenost některých v kategorii
starších táborníků (tábornic) za podpory
svých rodičů, což rozhodně nepřispělo ke
společnému překonávání následků
přívalových, vytrvalých dešťů a bláta. Toto
negativum způsobovalo určitou depresi u
mladších. Mohl to být jeden z důvodů
letošního malého zájmu o tábor?
Letošní dlouhá zima s notnou dávkou
sněhu, který se při jarním tání proměnil
v notné
přívaly
vody,
způsobila
další zaplavení Sluneční zátoky. Nakonec
záplavy byly projevem končící zimy a
následných dešťů na mnoha místech. Mohla
to být obava nad letošním táborem a tím i
malý záj
em ze strany rodičů?
zájem
To vše může, ale nemusí být nápovědou
ke zodpovězení otázky, proč byl o náš letošní
tábor tak malý zájem. A nebo je to nějaká
jiná příčina? O té však nic nevím. Vede mě to
však k zamyšlení a zároveň i lítosti zvláště
proto, že tábor organizujeme pro děti a že

-8-

letošní podmínky pro tábor se vydařily
neuvěřitelně příznivě, opravdu jak mají být.
A to určitě nikdo nemohl, resp. nedovedl ani
v duchu předvídat.
Snad ten náš letošní táborový výpadek
bude patřit do kategorie ojedinělých jevů a
nezbortí ani nenaruší tak bohatou a
mnohaletou tradici. Věřím, že Sluneční zátoka
v příštím roce 2007 opět ožije chropyňským
skautským mládím, že tábor se zařadí opět
mezi úspěšné v Olomouckém kraji, ať už
v jeho vedení bude kdokoli.
Já tomu moc a moc přeji!

– Václav Šebestík – GUFI,
ucí sstředi
tředi
edoucí
tředisska –
vedo
Pozn. autora:
Má-li být tábor úspěšný, je třeba ctít beze
zbytku zásady:
- Když dospělý pracovník přijme pro
zabezpečení tábora jakoukoli funkci –
vedoucí či personál, musí ctít jediné a to
mít na zřeteli, že přijal tuto funkci jako
službu!
- Sloužit po celou dobu tábora jen pro jeho
potřebu a prospěch, ke spokojenosti,
bezpečnosti a zdraví všech táborníků.
- Kázeň, zodpovědnost a služba především
musí převyšovat osobní zájmy a tyto po
dobu tábora musí stranou.
- Všichni dospělí pracovníci tábora pracují
výhradně na bázi dobrovolnosti – bez
finanční či jakékoli odměny. Tato morální
vize musí být viditelná při každé činnosti.
Je odlišná od mnoha jiných táborů
stejného či podobného typu. Každý ke
každému musí ctít kamarádský vztah,
upřímnost, čestnost a otevřené přátelství.
Naplnění těchto několika zásad dává
předpoklady a záruky ke zdárnému průběhu
tábora, ke spokojenosti všech a naplnění
poslání v duchu skautských zásad
táborového života.
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Cesta kolem světa za 80 dní aneb letošní Dětský stanový tábor v Náměšti nad Oslavou
Tak jako každý rok proběhl i letos tradiční
dětský stanový tábor v Náměšti nad Oslavou
pořádaný Pionýrskou skupinou Chropyně.
Někdo by mohl říci, že tábor na stejném místě
již několik let musí být nutně nudný a
nezajímavý. To je však velký omyl a jistě to
potvrdí i účastníci tábora, kteří se stále rádi
s námi do Náměště vracejí. Rád bych pár
větami naznačil, v čem byl letošní tábor jiný
a jedinečný.
Především to bylo letošní počasí.
Nepamatuji se, aby v novodobé historii
tábora vyšlo takové počasí jako letos. De
facto pršelo jen jednou – v pátek před
návštěvním dnem rodičů – a byl to deštík
vydatný a pro pobyt na louce velmi potřebný
– přestalo se prášit. Počasí není v naší moci
ovlivnit, co však ovlivnit lze, je program
činností a především náplň celotáborové hry,
která je pro každý rok nově připravovaná.
Letošní CTH sestavil Tomáš Libra a za
námět mu sloužila kniha Cesta kolem světa
za 80 dnů. Jednotlivé oddíly, letos jich bylo
šest, si tak musely vybrat svého oddílového

Williho Foga a musely si ho obléct do
stylového oděvu – cylindr, hůlka, motýlek a
samozřejmě frak. Cílem hry bylo projet
fiktivní trasu kolem světa za 80 dní. K tomuto
účelu sloužily každému oddílu kalendáře,
v nichž se smazávaly dny zbývající oddílu do
cíle na základě přidělených bodů
v jednotlivých etapách hry. A tak se stalo, že
jednotlivé oddíly vyrazily nejprve na cestu
kolem světa vlakem sestaveným ze dvou
dvoukoláků, museli si poradit s vytrhanými
kolejnicemi. Vlak následně vystřídala cesta
po vodě na vlastnoručně vyrobeném voru
z podlážky a PET lahví, a dokonce musely
oddíly část trati překonat na saních či slonovi
seskládaném z vlastních těl.

Novinkou pro letošní tábor byly lanové
aktivity. Parta tří horolezců: Ota, Robert a
Jarda nám připravili pro první týden opičí
dráhu s nízkými lanovými překážkami a druhý
týden adrenalinové dobrodružství. Děti si
mohly vyzkoušet lezení po skalách, vysoké
lanové překážky, 50m jízdu v sedáku
(samovolné spuštění) a jiné lanové atrakce.
Samozřejmě jako každý rok nechyběly ani
tradiční táborové závody: Závod
všestrannosti, Závod na vodě, Závod v
dívčích a chlapeckých dovednostech,
Azimutový závod, Táborová olympiáda a
Soutěž ve střelbě ze vzduchovky.
Poprvé za 16 let, co tábor stojí v nové
lokalitě, nás navštívila i Krajská hygienická

stanice z Třebíče a o kvalitě tábora svědčí i
to, že neshledala žádná závažná porušení
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norem a hygienických předpisů.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem

vedoucím a instruktorům a také
hospodářské části tábora za skvělou
přípravu, nasazení během táborových
aktivit a za čas věnovaný dětem. Nesmím
zapomenout ani na naše sponzory: Město
Chropyně, Firma Angis s.r.o.Vyškov, Fatra
Napajedla – závod Chropyně a Elektro
Hrabal. Poděkování patří též všem rodičům,
jež pomohli se stavěním a bouráním tábora,
a všem ostatním táborovým kamarádům,
kteří každoročně přispívají k uskutečnění
Dětského stanového tábora v Náměšti nad
Oslavou.
Věříme, že příští rok se opět stanový tábor
v Náměšti uskuteční a že bude zase jiný…
– Luděk Heli
Heliss –
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Poděkování hasičům
Chci touto cestou poděkovat
dobrovolným hasičům města Chropyně, kteří
nám svým neuvěřitelně rychlým příjezdem a
zásahem zachránili náš dům.
Poděkování je i pro kroměřížský hasičský
sbor, který byl u požáru. Ten úmyslně založil
p. Telička, který je postrachem nejen naší
ulice, ale i celého města.
Mnoho lidí si asi neuvědomuje, jak jsou
hasiči nenahraditelní, a teprve když je jejich
majetek v plamenech zjistí, že tito hoši jsou
ceněni více než fotbalisté na mistrovství světa.
Proto jsem se rozhodla věnovat
chropyňskému hasičskému sboru 5.000,- Kč
na technické vybavení. Věřím, že se
k finanční podpoře dobrovolného
hasičského sboru, kteřý pracuje ve svém
volnu, přidá více obyvatel našeho města.
Všichni jsme ohroženi červeným kohoutem!
I když jsem nebyla přítomna jejich zásahu,
stačil mně výsledek – zachráněné domy v naší
Hýbner
o vá Věr
a
ulici.
Hýbnero
Věra
Požár kůln
y, přís
u a us
kla
dněného
kůlny
přístt a vk
vku
uskla
kladněného
v a v Chr
op
yni (tisková zpráva HZS
opyni
dřev
Chrop
dře
Zlínského kraje, autor: kpt. Bc. Ivo Mitáček,
tiskový mluvčí)
Dne 21.6.2006 v 16:06 hod. byli hasiči
informováni o požáru rodinného domu v obci
Chropyně. Na místo vyjela jednotka
profesionálních hasičů z Kroměříže se dvěma
cisternami, kterou posílila jednotka
profesionálních hasičů podniku Technoplast
Chropyně a jednotka sboru dobrovolných
hasičů obce Chropyně. Po příjezdu na místo
bylo zjištěno, že došlo k požáru kůlny a
přístavku s uskladněným dřevem u dvou
rodinných domů .
Už při příjezdu hasičů byla celá kůlna i
přístavba souseda v plamenech a část
střechy kůlny se již probořila. Hasiči bleskově

rozvinuli tři proudy vody a začali požár
lokalizovat. Zásahem hasičů se podařilo
zabránit rozšíření požáru na dva blízké
sousední rodinné domy a uchránit tak další
majetek. Při požáru a zásahu nebyl nikdo
zraněn.
Nedaleko místa požáru se hasiči napojili
na podzemní hydrant, a tak další posilující
jednotky hasičů byly odvolány. Dostatek
vody zajistil rychlé uhašení požáru. Likvidační
a dohašovací práce na skrytých ohniscích
požárů mezi uskladněným dřevem trvaly
hasičům další dvě hodiny.
Po příjezdu vyšetřovatele hasičů z
Kroměříže bylo místo požáru ohledáno. Mezi
sousedy a místními obyvateli se rozšířila

informace, že jeden z poškozených předem
vyhrožoval úmyslným založením požáru. Při
provedeném výslechu o podání vysvětlení
využil jeden z poškozených svého práva
nevypovídat. Šetření ukázalo, že požár vznikl
na jeho pozemku a z hořící kůlny se plameny
rozšířily na přístavek souseda, ve kterém bylo
uskladněno větší množství dřeva.
Vyšetřovatel bude dále prověřovat
pravděpodobnou příčinu vzniku požáru jak
z nedbalosti, tak i z úmyslného jednání.
Požárem způsobená škoda nebyla u
prvního poškozeného pro potřeby hasičů
vyčíslena. U souseda byla škoda požárem
vyčíslena na 55.000,- Kč. Případ je nadále
v šetření.
Také SDH Chropyně a zasahující hasiči
by chtěli poděkovat, a to panu Hofrovi za
poskytnuté občerstvení během zásahu, který
probíhal ve velmi parném počasí.
pozn. redakce: jelikož se tato událost stala až
po uzávěrce prázdninového čísla, nemohl být
článek zveřejněn dříve

Soukromá inzerce
Prodám
 Prodám pěkný byt v osobním
vlastnictví 3+1 v cihlovém domě na
Tyršové ulici v prvním patře o výměře 72
m2 s vlastním plynovým topení. Velká
úspora tepla. Byt má tři velké pokoje, malý
balkón, kuchyni, prostornou předsíň
s okýnkem ven, stejně jako koupelna. Do
bytu je zavedena přípojka k internetu a
patří k němu dva sklepy.
Cena 850.000,- Kč
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Chropyňské hody - 3. září 2006
9:00 - hodová mše svatá
16:00 - koncert pěveckého sboru Schola Melodica v chrámu sv. Jiljí

115. výročí založení SDH Chropyně
Dne 24. června si členové Sboru
dobrovolných hasičů Chropyně připomněli
115. výročí založení. K tradičním podnikům,
pořádaným při takových výročích, patří i
různé soutěže mezi hasičskými sbory z obcí
z blízkého či vzdáleného okolí. Také místní
hasiči takovou soutěž zorganizovali a nazvali
ji Memoriál Jana Zapletala. Letošní soutěž
otevřela doufejme další tradici našeho města,
neboť se dle hasičů konal I. ročník tohoto
memoriálu.
Memoriálu se zúčastnilo 7 družstev mužů
(Chropyně, Počenice (2), Záříčí, Medlov,
Bílany, Žalkovice), 2 družstva „starých pánů“
(Chropyně a družstvo „Titanic“) a 1 družstvo
žen (Plešovec).
Soutěž mužů vyhrálo družstvo z Bílan před
hasiči z Chropyně a družstvem Počenice
1. Družstvo „starých pánů“ z Chropyně pak
porazilo družstvo „Titanic“.
– VZ –

Téma: KOMUNIKACE
Komunikace je téma, které se týká
naprosto VŠECH lidí na planetě, protože
svým chováním a svými postoji všichni učíme
sebe i okolní bytosti. Všichni lidé vstupují
spolu opakovaně do vzájemných vztahů, ať
už je tomu tak v rodinách, při výchově dětí,
na pracovištích nebo třeba v poslanecké
sněmovně. Každý člověk je jiný, stejné
skutečnosti obvykle vnímáme odlišně,
protože je posuzujeme na základě svých
zkušeností. Bohužel však o svých vnitřních
prožitcích málokdy dokážeme věcně a bez
emocí informovat své okolí.
Výchova a komunikace, založená na
uplatňování moci, je vyčerpávající a
neúčinná. Má negativní dopad na sebepřijetí
a vnitřní klid oslovovaných a vyčerpává jejich
citová konta až k nule. Stejně neúčinná je ale
výchova příliš benevolentní, protože
způsobuje chaos, vede k sobectví a
nerespektování základních pravidel a hranic.
Nedávno se mi dostala do rukou knížka
Respektovat a být respektován, která se
právě komunikací zabývá. Je určena všem,
kteří hledají ve výchově, komunikaci a
vztazích partnerský a respektující přístup.
Největší užitek však z ní budou mít rodiče,
prarodiče, učitelé a vedoucí pracovníci. Kniha
shrnuje nejlepší zkušenosti z oblasti dobře
fungující komunikace mezi lidmi a je velmi
dobrou praktickou učebnicí efektivních
vztahů. Nabízí konkrétní příklady postupů a

komunikačních dovedností, které jsou
okamžitě využitelné v praxi a projeví se
okamžitým zlepšením vztahů v dané
komunitě, rostoucími pocity vnitřního klidu
a vzrůstající sebeúctou všech zúčastněných.
Knihu napsal kolektiv psychologů
s dlouholetou praxí: manželé Pavel a Tatiana
Kopřivovi, Jana Nováčková a Dobromila
Nevolová. Autoři pořádají v naší republice
už několik let kurzy, na kterých si jejich
účastníci efektivní způsoby komunikace
osvojují. Fakt, že počet absolventů kurzů
přesahuje číslo 13 000, hovoří jistě o kvalitě
i úspěšnosti těchto vzdělávacích programů.
Hledám zájemce z řad rodičů,
prarodičů, učitelů, vedoucích pracovníků
a VŠECH občanů Chropyně
Chropyně, kterým nejsou
lhostejné lidské vztahy a kteří by se chtěli
vzdělávat v oblasti komunikace absolvováním kurzu Respektovat a být respektován.
Máme štěstí, že spoluautoři této úžasné knihy
a lektoři manželé Kopřivovi žijí a pracují
v Kroměříži. Věřím, že v případě přihlášení
dostatečného počtu zájemců v našem městě
by bylo možné uspořádat kurz přímo zde
v Chropyni. Vím, že není lehké přiznat chyby
ve výchově, kterých jsme se třeba v dobrém
úmyslu dopouštěli, ale za důležitější než
ješitnost pokládám chuť a vůli začít znovu.
Prosím vážné zájemce o absolvování
kurzu Respektovat a být respektován,
ab
y se ozv
ali na ttel.
el. 732 7
60 7
70. Více
aby
ozvali
760
770.
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informací o knihách, autorech i textech je
možno získat na
es
pekt
o v a t.
www
.zk
ola
.cz/r
espekt
pekto
www.zk
.zkola
ola.cz/r
.cz/res

– Ivana Batůšková, Chropyně –

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

Zpravodaj města Chropyně

09
09/2006

Ovzduší v Chropyni
Tématika stavu životního prostředí ve
městě byla vždy živá, veřejností se zájmem
sledovaná. Nejinak tomu bylo a je případě
čistoty ovzduší. K zájmu o tuto složku
prostředí v poslední době významným
způsobem přispěly požáry nejrůznějších
objektů ve městě, zejména pak spalovny
nebezpečných odpadů. Málokdo asi zůstal
klidný v okamžiku požáru spalovny, když se
z městského rozhlasu ozvalo hlášení,
vyzývající občany k mimořádným opatřením
v podobě uzavření oken bytů, nevycházení
ven a podobně.
Je skutečností, že ve spalovně je možno
spalovat velké množství druhů odpadů
včetně nebezpečných. Pestrá škála odpadů
a rozmanitost jejich vlastností jaksi
předurčují, že pracovní postupy na spalovně
s nimi nebudou jednoduché. S tímto
pochopitelně souvisí i skutečnost, že provozy
spaloven jsou objekty se zvýšeným požárním
nebezpečím, kde čas od času více či méně
zahoří a to i když jsou dodrženy předpisy.
Důležité je, že po požáru spalovny nebyly ve
spadu zjištěny toxické látky ani v Chropyni,
ani v jejím okolí.
Mnohem více než mimořádné události
v podobě požárů ovlivňuje čistotu ovzduší
ve městě běžný provoz jednotlivých zdrojů
znečišťování. K největším patří bezesporu
automobilová doprava a kotle na tuhá a
plynná paliva v rodinných domech. Tyto
zdroje nám vzduch hojně obohacují
minimálně o oxidy dusíku, oxidy síry, tuhé
znečišťující látky a látky aromatické povahy.
K těmto zdrojům však nemáme žádná čísla.

Naopak známe míru vlivu středních
zdrojů, jako je např. plynová kotelna
v prodejně Albert s emisí 3kg oxidů dusíku
za rok a 1 kg oxidu uhelnatého za rok, sklad
PHM a ČS PHM Plešovec s emisí 272 kg
těkavých org. látek za rok, stolárna a lakovna
firmy Ing. Josef Gaja s emisí 20 kg tuhých
znečišťujících látek a 100 kg těkavých
organických látek, Chropyňská strojírna a.s.
lakovna s emisí 838 kg těkavých org. látek a
tryskací zařízení se 73 kg tuhých
znečišťujících látek a Tělovýchovná jednota,
plynová kotelna s emisí 117 kg oxidů dusíku.
Z velkých zdrojů znečišťování v Chropyni
nelze opomenout Energetiku Chropyně
s emisí 124 kg tuhých látek, 59 kg oxidů síry
8.888t oxidů dusíku, 526 kg oxidu
uhelnatého a 148 kg těkavých organických

látek, to vše za 1 rok, dále pak spalovnu
nebezpečných odpadů firmy Destra CO.
spol. s r. o. s emisí 47 kg tuhých látek, 108 kg
oxidů síry, 1.1 t oxidů dusíku, 413 kg oxidu
uhelnatého, 59 kg uhlovodíků (sumární
organický uhlík), 6 kg fluoru, 79 kg chloru a
1.3 kg PCDD a PCDF (dioxinů) opět vše za
rok a podnik Fatra a.s., provozovna Chropyně
s emisí 8.3 t uhlovodíků, 76 kg oxidů síry,
15 kg znečišťujících tuhých látek, 1,8 t oxidů
dusíku, 0.7 t oxidu uhelnatého a 326 kg
chloru za rok .
Z výše uvedeného přehledu je patrno, že
jednotlivé zdroje jsou podrobně sledovány
státní správou, mimo jiné i z pohledu
dodržování emisních limitů. Čistotě ovzduší
se věnovala i samospráva obce, která
problematiku projednala jak s Českou
inspekcí životního prostředí, tak s vlastníkem
spalovny odpadů a kromě toho byla
provedena konzultace s firmou ENVItech
Bohemia s.r.o.. Od krátkodobého měření
čistoty ovzduší ve městě bylo upuštěno,
protože by nevedlo ke stanovení míry vlivu
jednotlivých zdrojů, zejména pak spalovny,
dlouhodobé měření bylo zamítnuto pro
značné finanční náklady. Rovněž zpracování
rozptylové studie nebylo shledáno jako
pořízení dostatečně průkazného materiálu.
Jednotlivé zdroje znečišťování ovzduší je
nutno i nadále podrobně sledovat a
vyžadovat na provozovatelích důsledné
plnění všech souvisejících předpisů tak, aby
Chropyně i nadále zůstala v lokalitách, které
nemají zhoršenou kvalitu ovzduší.
– Ing. Pospíšil Jiří, vedoucí VaŽP –

Cena tepla
Každý z nás jistě každoročně s napětím
očekává okamžik, kdy se oči proběhnou
po řádcích vyúčtování služeb, spojených
s užíváním bytu, kde je nezanedbatelnou
položkou teplo a ohřev teplé užitkové
vody.Přesto, že se neustále zvyšují zálohy,
stává se, že to nejdůležitější, číslo
vyúčtování je se záporným znaménkem a
tedy prakticky znamená, že musíme
doplácet. V tu chvíli si každý ulevuje po
svém, někteří se ale zamýšlejí nad příčinami
neblahého výsledku a analyzují jednotlivé
vlivy. Něco se dá svést na vývoj počasí ve
sledovaném časovém intervalu, něco na růst
cen energií, jenž se asi již nikdy nezastaví.
V těchto souvislostech se řadě z nás vnucují
úvahy o možnostech získávání tepla z jiných
zdrojů. Takovou úvahu provedlo i město
Chropyně a to v přímé souvislosti se
skutečností, že i přes prováděné zateplování
některých objektů města rostou náklady za
spotřebované energie. K posuzování byly
vybrány co nejsrovnatelnější bytové domy,
vytápěné z centrálního zdroje, z domovní
plynové kotelny a jednotlivými plynovými
kotlíky v bytech.

Výsledkem posouzení jsou nepatrné
rozdíly mezi jednotlivými zdroji tepla,
cenově mírně přikloněnými ve prospěch
vlastní výroby. Významnou roli při spotřebě
tepla objektu z centrálního, ale i jiného
zdroje sehrává míra jeho zateplení.
Zateplený objekt s plynovou kotelnou
vykazuje hodnotu cca 200 Kč/m2 obytné
plochy, přibližně stejnou hodnotu
dosahuje nezateplený objekt, vytápěný PK
v jednotlivých bytech. Ve srovnatelných
hodnotách se nacházíme i v případě
centrálních dodávek tepla u zateplených
objektů.Významně vyšší náklady se váží
k objektům, které zatepleny nejsou. Z
úvahy je pa trno, že dodávky tepla
z centrálního zdroje nejsou zásadním
způsobem cenově nepřijatelné. Navíc jsou
takřka bez starostí a po ekologické stránce
pro město nejpřijatelnější. V případě
vytápění objektů plynovou kotelnou je
výhodou nezávislost na centrálním
dodavateli. Určitou nevýhodu představují
starosti o zajištění řádného technického a
právního sta vu kotelny. Systém
individuálního vytápění jednotlivých bytů
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PK není na první pohled ekonomicky
špatný. Tento systém je však velmi
nespravedlivý tím, že byty na štítech, pod
střechou nebo nad sklepními prostorami
protopí mnohem více, než byty uvnitř
objektu. V případě nezateplené stavby
představují rozdíly až 6000,-Kč ročně.
Společné prostory jsou navíc odkázány jen
na ztráty tepla z vytápěných obytných
prostor, tudíž jsou v zimě velmi chladné.
Tento systém je z pohledu ekologického
nejhorší.
S ohledem na rostoucí ceny tepla je
třeba zejména dbát na snižování ztrát ať již
realizací tepelně technických opatření na
objektech či dodržováním zásad
hospodárnosti provozu zejména v zimním
období. Pokud se vlastníci objektu
rozhodnou ke změně ve způsobu vytápění
stavby, mělo by se tak stát po vlastní zralé
úvaze, podložené výpočty odborníka. Ke
změně je třeba stavební povolení, k němuž
je třeba doložit mimo jiné souhlas všech
spoluvlastníků nemovitosti.

– Ing. Pospíšil Jiří, vedoucí VaŽP –

09
09/2006

Zpravodaj města Chropyně

Olympijský den ZŠ
Dne 21.6.2006 uspořádala Základní škola
Chropyně ve spolupráci s TJ Chropyně
„Olympijský den“ pro žáky II. stupně.
Soutěžilo se v disciplínách jako skok do

dálky, hod daleký nebo běh na 60 metrů.
Kolektivním sportem chlapců byl fotbal,
dívky sehrály velmi napínavé souboje ve
vybíjené.
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Žáci základní školy tak měli poslední dny
školního roku zpestřeny zajímavým
sportovním kláním, ve kterém zvítězil každý,
– JiRo –
kdo se sportovně zapojil.

09
09/2006

Zpravodaj města Chropyně

Společenská kronika
červen − červenec 2006

Blahopřání
Dne 27.7.2006 oslavila 90. narozeniny paní Magdalena Housková
z ul. J. Fučíka. Za Město Chropyně jí byl osobně blahopřát starosta
František Hrabal. Redakce chropyňského zpravodaje se k blahopřání
připojuje a přeje jubilantce hlavně hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let.

V měsíci červnu a červenci se do našeho města přistěhovalo
19 občanů, 12 osob se přestěhovalo v rámci obce, 30 občanů se
odhlásilo z trvalého pobytu, 4 osoby zemřely a narodilo se 7 dětí.
Uzavření manželství
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O VÁ, Němčice n/H
Marti
Ver
eronik
onikaa ORAL
ORALO
Mila
n MAREČEK, K
o j e tín – Mar
ké
O VÁ, K
o j e tín
Milan
Ko
Marké
kétt a POLÁŠK
POLÁŠKO
Ko
Ra
dosla
v ŠENK, Přer
ov – V
er
onik
a ŽÁK
OVSKÁ, Přer
ov
Radosla
doslav
Přero
Ver
eronik
onika
ŽÁKO
Přero
Pa vel SKÁCELÍK, K
ojetín – Luci
e ÚL
EHL
OVÁ, Bezměr
ov
Ko
Lucie
ÚLEHL
EHLO
Bezměro
Lukáš PR
OKEŠ, K
ojetín – Vla
di
mír
aV
YMĚT
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VYMĚT
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Pavel POSPÍŠIL, Břest – Renata MALÁ, Břest
Petr LLO
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oměříž – E
va Hr
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o vá, Uher
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Kroměříž
Ev
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uzko
Uhersské Hr
Hra
diště
Blahopřání

Svaz důchodců blahopřeje svým členům, kteří oslavili
významné životní jubileum. Do dalších let přeje hodně zdraví,
štěstí a rodinné pohody.
V měsíci září 2006 oslaví své životní jubileum:
ad 39
4
sla
v F
,Hr
St ani
394
nisla
slav
Frraněk
něk,Hr
,Hra
Eva Ivančicová,J. Fučíka 666
Poslední rozloučení

Redakce Zpravodaje
přeje všem prvňáčkům
krásný první školní rok
a všem žákům
hodně úspěchů.

Ane
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Frrantiš
ntišk
Mar
OVÁ, 72 le
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yršo
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let,
Mariie ŽÁČK
ŽÁČKO
Tyršo
yršov
Karel GŘÍBEK, 85 let, ul. Moravská
Josef BUREŠ, 8
1 le
t, ul. Mor
a vská
81
let,
Mora

–K
a teři
na Luča
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aae
yv
a tel –
Ka
eřina
Lučano
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yva
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vidence ob

Klub českých turistů
Končí léto, přírodu zdobí pavučinky
„babího léta“, listí stromů se brzy začne
převlékat do zlatohnědého tónu. Podzimní
příroda nás volá ven, do lesa, na hory.
Turistická oblast Valašsko – Chřiby, kam
patří i odbor Klubu českých turistů Chropyně,
nabízí v měsíci září:
9.9.2006

Zlíns
ká ne
Zlínská
nejjen 50 pěší tur
turiistiky
km: 10, 17, 25, 30, 50; start:

6:00 – 9:00 hod., Zlín,
Štefánikova ulice – volejbalové
hřiště u přehrady; cíl: do 19
hodin tamtéž
10 . 9 . 2 0 0 6

Rusavskými kotáry na kole i pěšky
km pěší: 10, 25, 35, 50; cyklo:
25, 50; start: 7:00 hod. u
sokolovny v Holešově; cíl: do
19 hodin tamtéž

23
.9.2006
23.9.2006

alašs
kem
Podzi
mní put
o vání V
dzimní
puto
Valašs
alašsk
km pěší: 10, 25, 35 km; cyklo:
45, 50; start: 8:00 – 10:00 hod.
u hvězdárny ve Valašském
Meziříčí; cíl: do 16 hodin tamtéž

Podrobné informace ve vývěsní skříňce
KČT Chropyně u brány Fatry.

KČT Chropyně připravuje

autobusový zájezd na 30. ročník

PUTOVÁNÍ SLOVÁCKÝMI VINOHRADY,
konaný 14. října 2006.
Přihlášky a jízdné 100,− Kč (členové 50,− Kč)
nutno předat do 30. září
Jaroslavě Pospíšilové, Krátká 429
nebo Svatavě Horákové, Nádražní 722.
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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 29. července 2006 byly mezi občany Chropyně
přivítán
y ttyt
yt
o děti
yto
děti::
přivítány
- Redakce -

Anna Měrková

nar. 24.5.2006

David Rozsypal

nar. 3.6.2006

Kr
něns
ká
Kriis týna Sr
Srněns
něnská

nar. 8.5.2006

Juli
e Blažk
o vá
Julie
Blažko

nar. 4.7.2006

Redakce Zpravodaje upozorňuje

Papírnictví MARHO

zmocněnce politických stran a hnutí,
kt
eří zar
egi
o v ali sv
é kka
a ndidátky
zaregi
egiss tr
tro
své
kteří
pr
o kkomunální
omunální vvolb
olb
y
pro
olby
e dnech 20. a 2
1. října 2006,
vve
21
že mohou bezplatně využít

(vedle Alberta a drogerie Teta)

vám nabízí:

školní a kancelářské
potřeby za akční ceny.

Zpravodaj Chropyně k prezentaci

svého volebního programu.

V měsíci září ke každému nákupu
nad 200 Kč
propiska zdarma ;−)

Bezpla
tná plo
cha iinz
nz
er
ce jje
e sstt a no
v ena
Bezplatná
plocha
nzer
erce
nov
na vvelik
elik
os
elikos
ostt 1/2 strany A4
(polo
vi
na sstr
tr
a n y Zpr
a v odaj
e).
(polovi
vina
tra
Zpra
daje)

Těšíme se na vaši
návštěvu

Větší rrozměr
ozměr není mo
žný
možný
žný,,
neboť tak by nebyla zajištěna
r o vnos
dmínek pr
ez
ent
ace
podmínek
prez
ezent
entace
vnostt po
jednotlivých volebních stran.
Uzávěrka prezentací volebních
programů je 10. září 2006.
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Chropyňské počasí
červen − červenec 2006
Přehled kulturních programů MKS Chropyně

září 2006

Červenec v pranostikách a lidových pravidlech je především ve
znamení očekávání počátku nejvýznamnější a nejdůležitější výroční
zemědělské činnosti – žní. Dozrávající obilná pole byla proto
předmětem zvýšeného pozorování rolníků. Stupeň zralosti obilného
zrna je totiž velmi důležitým momentem pro určování optimálního
počátku žní. Jak předčasné, tak i pozdní zahájení sklizně mají
nepříznivý vliv na výslednou výši výnosů a jakosti sklizně. Předčasně
požaté obilí se tzv. podtrhlo ve výnosu a navíc doznalo i újmu na
kvalitě; zrno se více seschlo a scvrklo mělo nižší pekařskou a krmnou
hodnotu a vykazovalo i nižší klíčivost. U přezrálého obilí, které
dospělo do tzv. stadia mrtvé zralosti, docházelo k vysokým ztrátám
vypadáváním zrn z klasů i odlamováním celých klasů při sklizni a
obilky byly rovněž náchylnější k mechanickému poškození, zejména
při tehdejším všeobecně uplatňovaném cepovém výmlatu.
Obilí v závislosti na vývoji povětrnosti dozrává většinou podle
jednotlivých druhů postupně, jindy všechno téměř naráz. Na rozdíl
od současnosti nezahajovali naši předkové žně sklizní ozimního
ječmene, ale žitem. Právě proto je žito v pranostikách spojováno
s počátkem sklizně obilovin. Je to dáno tím, že ozimní ječmen byl
v našich zemích sice známou plodinou, ale po dlouhou dobu se
v praxi téměř neuplatňoval. O větší rozšíření ozimního ječmene se
v Čechách zasloužila až tzv. společnost pro orbu a svobodná umění
v království českém, která po hladových letech 1770 – 1772
vyhledávala nové spolehlivější a výkonnější zemědělské plodiny
a odrůdy.

25.9.2006

(pondělí) o
d 9.30 ho
d. – „Pr
y jso
u na
od
hod.
„Priincezn
ncezny
jsou
dr
ak
a“ - pohádka na motivy Josefa Čapka, v níž
drak
aka“
pejsek a kočička společně hospodaří, myjí
podlahu, zašívají kalhoty, vaří dort, chodí na
procházku a vychovávají panenku, která tence
pláče. Pohádka je určena pro MŠ a rodiče s dětmi
(vstupné: 15,- Kč)

25.9.2006

(pondělí) v 1
9.00 ho
d. divadelní představení „Lás
ka
19.00
hod.
„Lásk
je lás
ka“
lásk
a“. ruský pohled na rodinné štěstí aneb Žerty
A. P. Čechova v podání Docela Velkého Divadla z
Litvínova. Dva příběhy o osudových setkáních.
V tom prvním najde osamělý mladý muž osamělou
mladou vdovu a počáteční nenávist se záhy změní
v nepřekonatelnou milostnou vášeň. Ve druhém
příběhu hledá mladý, leč nemocný, muž ženu, aby
mohl „konečně žít“ a když ji najde, vypadá to, že
spolu nemohou být ani minutu o samotě, aniž by si
nevjeli do vlasů. V hlavní roli komedie se představí
Jan Révai. (vstupné: důchodci a studenti 100,- Kč,
ostatní 120,- Kč)

Připravované kulturní programy na měsíc
říjen 2006
12.
10. 2006
2.1

(čtvr
d1
9.00 ho
d. hudební pořad „Líbánky
(čtvrttek) o
od
19.00
hod.
s oper
etou“ - sólisté Moravskoslezského divadla
opere
se představí v hudebním pořadu věnovanému Dni
seniorů.

17.10. 2006

(út
er
ý) o
d 1
0.00 ho
d. „Pr
uh
ým
(úter
erý)
od
10.00
hod.
„Priincezna s dlo
dlouh
uhým
nosem“ - pohádka o tom, jak zlobivou princeznu
postihla nejedna pohroma - narostly jí uši, jelení
parohy a dlouhý nos. Pohádka je určena pro
I. stupeň ZŠ, MŠ a rodiče s dětmi.

Informace o pořadech a předprodeji vstupenek
na ttel.
el. 5
73 355 323
pa
nt
o vá, předpr
ode
573
323,, pí. Ra
Rapa
pant
nto
předpro
dejj vvss tupenek
na Správě majetku města Chropyně.

Z místního pozorování v měsíci červnu:
- průměrná minimální ranní teplota byla 13,1 °C
- průměrná maximální denní teplota byla 21,8 °C
- celkové množství srážek v měsíci bylo 101,5 mm/m2
- průměrný tlak vzduchu, měřený ve 14:00, byl 994,3 hPa.

Zpravodaj města Chropyně. Vydává město Chropyně.
A d rresa
esa rredak
edak
ce: MěÚ Chropyně, náměstí Svobody č. 29, PSČ 768 11.
edakce:
Telef
on: 5
73 500 7
46, 5
73 500 732.
elefon:
573
746,
573

Z mís
tního poz
or
o vání v měsíci čer
venci
místního
pozor
oro
červ
enci::
- průměrná minimální ranní teplota byla 19,8 °C
- průměrná maximální denní teplota byla 27,6 °C
- celkové množství srážek v měsíci bylo 7,5 mm/m2
- průměrný tlak vzduchu, měřený ve 14:00, byl 994,3 hPa.
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Pranostiky na měsíc září:
Bouřky ve druhé polovině září přinášejí mnoho větrů.
Za teplým a suchým zářím jde chladný a suchý říjen.
Teplé září – říjen se mračí.
Co září nedovaří, říjen nedopeče.
Jak v září listí ze stromů letí, tuhá zima jde vzápětí.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.

F o t o : archiv Zpra vodaje, archiv Z. Dolníčka, T. Rozkošný,
V. Šebestík, archiv HZS ZK, archiv SDH Chropyně, J. Večeřová

– Ing. O. Kment –
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