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Ve dnech 20. a 21. října 2006 proběhly
v celé republice volby do zastupitelských
orgánů měst a obcí. Přestože jsou to volby,
které jsou lidem „nejblíže“ a mohou
rozhodovat o tom, kdo bude rozhodovat o
tom, co se ve městě opraví nebo vystaví, byla
účast v těchto volbách překvapivě malá.
Zřejmě se na této účasti odrazila aktuální
politická situace a dohady o sestavení vlády…
pokud to tak je, pak je to velmi smutné.
Nicméně podívejme se na samotné výsledky
a volební účast.

V letošních volbách do Zastupitelstva města
Chropyně využilo své právo volit celkem 1.923
voličů, což je 45,75 %. V roce 1998 to však
bylo 41,93 % a v roce 2002 43.31 %. Zde se
projevuje určitá rostoucí tendence a text

prvního odstavce by tomu mohl odporovat.
Vzhledem k tomu, že některé obce dosahovaly
volební účasti vyšší než 60 %, lze volební účast
v Chropyni považovat za nízkou. Republikový
průměr účasti ve volbách však byl 46,38 %,
účast v Chropyni je tedy lehce podprůměrná.

Po sečtení výsledků v jednotlivých okrscích
a jejich vyhodnocení na přebíracím místě na
městském úřadě, získali zastupitelský mandát
tito kandidáti:
Strana č. 1 – Volba pro Chropyni – sdruženíVolba pro Chropyni – sdruženíVolba pro Chropyni – sdruženíVolba pro Chropyni – sdruženíVolba pro Chropyni – sdružení
KDU-ČSL a NK KDU-ČSL a NK KDU-ČSL a NK KDU-ČSL a NK KDU-ČSL a NK – 2 mandáty – František
Hrabal, Ing. Jiří Rosecký
Strana č. 2 – Sdružení chropyňskýchSdružení chropyňskýchSdružení chropyňskýchSdružení chropyňskýchSdružení chropyňských
nezávinezávinezávinezávinezávislých kslých kslých kslých kslých kaaaaandidátů /SCHNK/ndidátů /SCHNK/ndidátů /SCHNK/ndidátů /SCHNK/ndidátů /SCHNK/
– 3 mandáty – Ing. Petr Večeřa, Jaroslav
Večeřa, Pavel Otáhal

Strana č. 3 – ČesČesČesČesČeská ská ská ská ská st rt rt rt rt raaaaana sona sona sona sona soc ic ic ic ic iálněálněálněálněálně
demokratickádemokratickádemokratickádemokratickádemokratická – 3 mandáty – Věra
Sigmundová, Josef Horák, Zdeňka Mekysková
Strana č. 4 – KKKKKomuniomuniomuniomuniomunissssstická stická stická stická stická strtrtrtrtraaaaana Čech ana Čech ana Čech ana Čech ana Čech a
MorMorMorMorMoraaaaavy vy vy vy vy – 2 mandáty – Miroslav Charvát, Ivan
Juřena
Strana č. 5 – Za zdravé prosperující městoZa zdravé prosperující městoZa zdravé prosperující městoZa zdravé prosperující městoZa zdravé prosperující město –
2 mandáty – Ivana Buráňová, Ing. František
Kroupa
Strana č. 6 – Sdružení pro ochranu právSdružení pro ochranu právSdružení pro ochranu právSdružení pro ochranu právSdružení pro ochranu práv
družstevních a vlastnických bytůdružstevních a vlastnických bytůdružstevních a vlastnických bytůdružstevních a vlastnických bytůdružstevních a vlastnických bytů – Milan
Remeš
Strana č. 7 – Občanská demokratická stranaObčanská demokratická stranaObčanská demokratická stranaObčanská demokratická stranaObčanská demokratická strana
– 4 mandáty – Ing. Radovan Macháček,
Ing. Jaroslav Hloušek, Ing. Jan Polišenský,
Ing. Svatomír Tichý

pokračování na str. 2

„Sanatori um“
úterý 21. 11. 2006 od 19:00 v městském kulturním středisku

příjemně prožitý večer plný zábavy a odreagování se od všech starostí
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Hranicí pro získání mandátu v zastupitelstvu
bylo získání alespoň 5 % odevzdaných hlasů. Této kvóty dosáhly
všechny kandidující strany. Celkem bylo odevzdáno 29.889
platných hlasů, které si jednotlivé kandidátky rozdělily následovně.
Podívat se můžete i na grafický přehled.

Výsledky voleb do zastupitelstva města

Nyní se podívejme na jednotlivé volební okrsky, nejprve na volební účast a počty
odevzdaných hlasů. Největší účast byla tradičně v Plešovci – 62,98 %, nejnižší v okrsku
č. 3 – tělocvična TJ Chropyně, kde se k volební urně dostavilo 41,79 % voličů.

Závěrem bychom rádi poblahopřáli všem novým členům
zastupitelstva města ke svému zvolení a celému Zastupitelstvu
města Chropyně mnoho úspěchů a vůle řešit problémy

Zisky politických stran v jednotlivých okrscích najdete v následující tabulce. Ve většině
případů vyhrávala ODS, a pokud vyhrála, bylo to vždy se ziskem více než 20 % hlasů. Pouze
v okrsku č. 5 nepřekročila 10procentní hranici. V okrsku č. 2 ji o 1,27 % předběhla KSČM a o
0,03 % ČSSD. Okrsek č. 2 tak opět potvrdil svou příslušnost k levicově orientovaným stranám.

Na voličích v Plešovci je patrné, že jsou hrdí na všechny své kandidáty. Pokud byl na
některé z kandidátek občan Plešovce, měla tato strana jakoby body navíc. Nejvíce hlasů
v Plešovci získala ČSSD – 34,10 %.

objektivně, bez rozdílu politické příslušnosti a vždy ku
prospěchu občanů tohoto města.

Ing. Jiří Rosecký

dokončení ze str. 1
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Padesát let žiji v Chropyni v ulici, která se
jmenuje Krátká. Patří k části města tvořící
malý ostrov, omývaný ze všech stran rameny
Malé Bečvy, podél silnice vedoucí do Kojetína.
Do občanského průkazu mi zapsali
Masarykova třída 429, podle starousedlíků
Pančava. Teprve později byly pojmenovány
samostatně ulice Krátká a Podlesí.

Ulice se mi zalíbila na první pohled. Jeden
domek jako druhý, stejně zalíčené okrově
světlou barvou, kolem oken bílé lemování,
hnědá „podrovnávka“. Tak jsem ji uviděla
poprvé. Tři dvojdomky vpravo, tři vlevo, mezi
chodníky asi 7 m široký pruh trávníku,
uzavřena dřevěným plotem s brankou do
Kudličkovy zahrady. Uprostřed plotu vysoká
trnka s krásně rostlou korunou.

V obecní kronice je z 16. října 1926
zapsáno, že výbor jednal o odprodeji
stavebních míst na Pančavě. Na pozemku
p.č. 1088/1 a 1090 je koupili Elfrída Kurzová,
František a Antonie Homolíkovi, Jan a Marie
Kytlicovi, pan Bazalík, Oldřich a Anna
Slezákovi, Josef a Anděla Derkovi, Josef a
Štěpánka Pospíšilovi. Vzniká 1. a 2. ulice,

Naše ulice má narozeniny

dnešní Krátká a Podlesí. Domovní čísla domy
dostaly v r. 1926 a 1927, je jim tedy 80 let.

Domy s čísly 426 – 437, tvořící ulici
Krátká, postavil stavební mistr Josef Marák a
prodal je zájemcům za hotové nebo na
splátky. Většina domků měla předsíňku,
komoru s malým sklípkem na brambory,
kuchyni a jeden pokoj. V původním stavu je
nyní již jen dům č. 431, ostatní jsou buď
přestavěny, nebo jsou na jejich místě domky
nové. Odlišovaly se rohové domy č.p. 426 a
447, které měly kuchyni, dva pokoje a
podkroví, a domy č. 434 a 435, které byly

jednopatrové s jedním pokojem v 
1. poschodí a kuchyní a pokojem v přízemí.
Ulice je prodloužená o dva domy v dřívější
zahradě JUDr. Jana Kudličky a jeden dům
postavený v zahradě manželů Kovaříkových.

Název ulice a čísla domů o sobě nic
nevypovídají. Ožijí teprve ve spojení s jejich
obyvateli. Žije nás zde čtyřicet ve třech
generacích od 4 do 80 let. Zdravíme se, podle
svých schopností si navzájem pomáháme,
radíme se o problémech, chvilkami si
popovídáme, zavzpomínáme si, zasmějeme
se nebo společně smutníme. Jsem téměř
nejstarší obyvatelka ulice a jako taková si
zvláště cením ohleduplného vztahu mladých
sousedů vůči nám starším. Nezapomenu
nikdy na obětavou pomoc při povodni v roce
1997, kdy bychom bez pomocných rukou
utrpěli mnohem větší ztráty.

Co tedy popřát ulici Krátká
k osmdesátinám? Ať přátelské sousedské
vztahy trvají i nadále, ať nám slouží zdraví
úměrně věku a ať ulice mládne novými
občánky.

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

r. 1981 – výstavba komunikace

 r. 1984 – před přestavbou
r. 1959 - paní Holíková s Ládíkem, Eva Křenovská,
paní Božena Kytlicová, Ladik Šimík, Jarek Pospíšil
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Z jednání rady města
- projednala porovnání nákladovosti

vytápění objektů školských zařízení
města Chropyně z centrálního zdroje
vs. vlastního zdroje vytápění a uložila
pokračovat ve zlepšování tepelně-
technických parametrů budov
postupným zateplováním a na základě
dosahovaných tepelných úspor a
aktuálních cen energií zvažovat jiné
možnosti získávání tepla i z případných
alternativních a ekologii nezatěžujících
zdrojů;

- doporučuje zastupitelstvu města
odstoupení od kupní smlouvy na
pozemky „Lázně Chropyně“;

- projednala předložené nabídky na
odkoupení pozemků dle zveřejněného
záměru prodeje a doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej
pozemků parc. č.  504/2, 2141
a 2142/2 v lokalitě Pazderna panu
Hyblerovi, J. Fučíka 672 Chropyně, za
cenu 150 Kč/m2;

- projednala nabídky na odkoupení
pozemků dle zveřejněného záměru
prodeje a doporučuje zastupitelstvu
města schválit prodej pozemků parc.
č.  1232/5, 1232/3 a část 1232/2
v lokal itě Drahy paní Markétě
Bosákové, Františkov 539 Chropyně, a
pozemků část parc.  č.  1232/2
manželům Matějkovým, Jižní Čtvrť IV
Přerov I, za cenu 101 Kč/m2;

- projednala nabídky na odkoupení
pozemků dle zveřejněného záměru
prodeje a doporučuje zastupitelstvu
města schválit prodej pozemků parc.
č.1093/153, 1093/154, 1093/155,
1093/156, 1093/157 a 1093/158 na
ulici Nádražní bytovému družstvu
Svornost, Ztracená 2647 Kroměříž za
cenu 180 Kč/m2;

- projednala nabídky na odkoupení
pozemků dle zveřejněného záměru
prodeje a doporučuje zastupitelstvu
města schválit prodej pozemků parc.
č. 304/1, 305/1, 305/2, 305/4, 305/5,
305/8, 305/11, 306 a 307/4 o celkové
výměře 7.000 m2 firmě FastavDevelop-
ment -  AOC, s .r.o. ,  Jasenická 296
Vsetín, za cenu 500 Kč/m2;

- rozhodla o zveřejnění záměru prodeje
bytové jednotky č.p. 23/5 v domě na
nám. Svobody 23 v tisku a rozhlase,
neboť na původní zveřejnění nikdo
nereagoval;

- vyjádřila souhlas vlastníka nemovitosti
(budovy MěÚ) se zřízením nové ADSL
telefonní přípojky potřebné pro účely
nového centrálního systému;

- vyhověla žádosti paní Evy Novotné,
Ječmínkova 291 Chropyně,sprove-
dením přípojky dešťové kanalizace za
podmínky, že bude vedena přes
chodník, pro přípojku nebude využita
vozovka a dotčené pozemky budou po

skončení prací uvedeny do původního
stavu;

- schvál i la provedení rekonstrukce
chodníku z ulice Moravská ke vchodu
do budovy ZŠ Nová ještě v tomto roce;

- projednala návrhy rozborů hospodaření
příspěvkových organizací Správa
majetku města Chropyně, Základní
škola Chropyně, Mateřská škola
Chropyně a Zařízení školního
stravování Chropyně za 8 měsíců roku
2006 a jejich případná rozpočtová
opatření a tyto doporuči la
zastupitelstvu ke schválení;

- projednala návrh rozboru hospodaření
Města Chropyně za 8 měsíců roku 2006
a rozpočtové opatření č.  3 Města
Chropyně a doporuči la ho
zastupitelstvu ke schválení;

- rozhodla, na základě stížnosti Ing.
Stanislava Dřímala na špatný technický
stav bytu č. 20 v domě Díly 556 - výskyt
plísně v bytě, nechat prověřit technický
stav větracích otvorů z venkovní strany
a navrhnout řešení vedoucí k
odstranění závady;

- projednala žádost pana Kamila Holomka,
Tyršova 600 Chropyně, o odstranění
tříletého zástavního a předkupního práva
města k němu zakoupeného bytu a
doporučila ke schválení zastupitelstvu
jako výjimku ze schválených zásad prodeje
bytů;

- doporučila zastupitelstvu schválit převod
vlastnictví bytu č. 6 v domě nám. Svobody
23 z vlastnictví paní Vlasty Zavřelové na
jejího syna Jiřího Zavřela, který s ní v tomto
bytě bydlí;

- udělila výjimku z ustanovení čl. 3 obecně
závazné vyhlášky Města Chropyně
č. 3/2003 o zajištění pořádku při pořádání
veřejných hudebních produkcí manželům
Balejovým, Chropyňská 2483 Kroměříž,
jakožto provozovatelům pohostinství
„U Bůčka“ na hudební produkce
pořádané v pátek a sobotu do 02:00
hodin následujícího dne, za splnění
stanovených podmínek, na dobu trvání
1 roku;

- vyhověla žádosti  sdružení Pionýr,
skupina Obránců míru Chropyně, o
přidělení jedné vývěsní skříňky v ulici
Míru;

- vyhověla návrhu starosty města na
umožnění bezplatného vstupu seniorů
a zdravotně postižených občanů na
program „Líbánky s operetou“, který se
uskuteční dne 12.10.2006 v MKS;

- přidělila byt č. 12 o velikosti 1+kk v
domě č.p. 833 slečně Petře Komoňové
a to k datu 15.10.2006 za cenu běžného
nájmu v tomto domě;

- zamítla žádost podnájemníků domu
č. 23, kterým byly byty v tomto domě
nabídnuty k odkoupení, o vyřazení
starých dřevěných kůlen ve dvorním

traktu z předmětu prodeje, neboť jsou,
dle jejich názoru, v havarijním stavu;
rada města své rozhodnutí zdůvodnila
tím, že oslovení nájemníci v řádném
termínu neuplatnili své námitky v rámci
nabídkového řízení a navíc není vyjmutí
dřevěných kůlen z prodeje v souladu
se Zásadami pro prodej bytů;

- rozhodla o poskytnutí f inančního
příspěvku ve výši  3.000,-  Kč
Arcidiecézní charitě Olomouc na
provoz zařízení Hospic na Sv. Kopečku;

- jmenovala hlavní inventarizační komisi
ve složení Ing. Petr Večeřa - předseda,
Ing. Lenka Macháčková, Ing. Pavel
Jurtík, paní Hana Večeřová - členové;

- neudělila f irmě Velkosklad s plasty,
s .r.o.  Záříčí ,  která v souvislosti  se
záměrem zastavění pozemku parc.
č. 1077/2 na ulici Nádražní bytovým
domem požádala o využití pozemků
parc. č. 1067/13 a 1067/14, souhlas
vlastníka s využitím těchto pozemků
veřejného prostranství k navrženému
účelu, neboť popsané řešení prakticky
sníží počet parkovacích míst v lokalitě,
čímž by se znásobily j iž existuj ící
problémy s odstavováním motorových
vozidel v sídlišti; parkovací místa jsou
navíc navržena tak, že zaparkovaná
vozidla by musela při  vyj íždění z
parkoviště couvat až na místní
komunikaci Nádražní ulice;

- schváli la Nařízení č.  1/2006 o
zabezpečení schůdnosti  místních
komunikací na území města Chropyně
(nařízení o schůdnosti);

- vyhověla žádosti ředitelky Základní
školy Chropyně, okres Kroměříž,
příspěvková organizace, Mgr. Danuše
Zapletalové o bezplatný pronájem sálu
MKS dne 10.11.2006 za účelem
uspořádání oslav 100 let ZŠ v Chropyni.

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

Poděkování

Manželé Kolkovi by chtěli touto cestou
poděkovat panu Pavlu Rozsypálkovi,
předsedovi Charity Chropyně, za
vstřícnost při letošní pouti na Sv. Hostýn.
Pan Rozsypálek je bez nároku na
odměnu vyvezl až k bazilice, a tak se i
oni mohli bez problému pouti účastnit.
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Školní olympiáda se tradičně pořádá
v období před prázdninami. Nejinak tomu
bylo i letos, avšak kvůli nepřízni počasí stihli
olympiádu jen žáci VI. – IX. ročníku. Pro
ty menší žáčky proto škola, ve spolupráci
s TJ Chropyně, uspořádala olympiádu
na podzim.

A zde jsou výsledky:

I. ročník – běh na 60 mI. ročník – běh na 60 mI. ročník – běh na 60 mI. ročník – běh na 60 mI. ročník – běh na 60 m
1. Michal Ligurský, Nikola Ondráčková
2. Milan Podaný, Petra Horová
3. Jan Matoušek, Natálie Deduchová

I. ročník – skok dalekýI. ročník – skok dalekýI. ročník – skok dalekýI. ročník – skok dalekýI. ročník – skok daleký
1. Michal Ligurský, Petra Horová
2. Libor Polišenský, Natálie Deduchová
3. Radek Slaný, Kateřina Černá

Školní olympiáda pro I. – V. ročník
II. ročník – běh na 60 mII. ročník – běh na 60 mII. ročník – běh na 60 mII. ročník – běh na 60 mII. ročník – běh na 60 m

1. Tomáš Loučka, Martina Andrašiová
2. Václav Kuchař, Tereza Koutová
3. Tomáš Krutil, Natálie Ivančicová

II. ročník – skok dalekýII. ročník – skok dalekýII. ročník – skok dalekýII. ročník – skok dalekýII. ročník – skok daleký
1. Jiří Maršálek, Martina Andrašiová
2. Patrik Kostiha, Nikola Hladná
3. Ladislav Dundálek, Denisa Horsáková

III. ročník – běh na 60 mIII. ročník – běh na 60 mIII. ročník – běh na 60 mIII. ročník – běh na 60 mIII. ročník – běh na 60 m
1. Lukáš Berky, Klára Babická
2. Dalibor Sanitrák, Barbora Balášová
3. Patrik Kusý, Ludmila Křupalová

III. ročník – skok dalekýIII. ročník – skok dalekýIII. ročník – skok dalekýIII. ročník – skok dalekýIII. ročník – skok daleký
1. Marek Baštinec, Lenka Maršálková
2. David Drexler, Zuzana Lodlová
3. Lukáš Berky, Klára Babická

IVIVIVIVIV. r. r. r. r. ročník – běh na 60 močník – běh na 60 močník – běh na 60 močník – běh na 60 močník – běh na 60 m
1. Rostislav Beran, Kristýna Fajtlová
2. Dominik Kantor, Tereza Majtánová
3. Ondřej Herzán, Gabriela Suchánková

IVIVIVIVIV. r. r. r. r. ročník – hoočník – hoočník – hoočník – hoočník – hod míčkd míčkd míčkd míčkd míčkememememem
1. Martin Mikeš, Kristýna Fajtlová
2. Dominik Kantor, Alena Patrmanová
3. Jakub Smetana, Ester Polášková

VVVVV. r. r. r. r. ročník – běh na 60 močník – běh na 60 močník – běh na 60 močník – běh na 60 močník – běh na 60 m
1. René Jurčík, Lenka Čecháková
2. David Hejl, Martina Kocourková
3. Daniel Drexler, Magdalena Zavadilová

VVVVV. r. r. r. r. ročník – hoočník – hoočník – hoočník – hoočník – hod míčkd míčkd míčkd míčkd míčkememememem
1. Milan Kuchař, Kristýna Vaňharová
2. Tomáš Slavík, Sandra Vítková
3. Nguyen Anh Tai, Martina Kocourková

Dne 1Dne 1Dne 1Dne 1Dne 10. li0. li0. li0. li0. lissssstttttopaopaopaopaopadu 2006 se na ZŠ Chrdu 2006 se na ZŠ Chrdu 2006 se na ZŠ Chrdu 2006 se na ZŠ Chrdu 2006 se na ZŠ Chropopopopopyněyněyněyněyně
na obou pracovištích Komenskéhona obou pracovištích Komenskéhona obou pracovištích Komenskéhona obou pracovištích Komenskéhona obou pracovištích Komenského

i na budoi na budoi na budoi na budoi na budově J. Fvě J. Fvě J. Fvě J. Fvě J. Fučíkučíkučíkučíkučíka 6a 6a 6a 6a 675 k75 k75 k75 k75 koná již troná již troná již troná již troná již traaaaadičnídičnídičnídičnídiční

Den  otevřených  dveří

prprprprpro ro ro ro ro rooooodiče žáků naší šdiče žáků naší šdiče žáků naší šdiče žáků naší šdiče žáků naší škkkkkolyolyolyolyoly.....
Škola bude pro rodiče otevřenaŠkola bude pro rodiče otevřenaŠkola bude pro rodiče otevřenaŠkola bude pro rodiče otevřenaŠkola bude pro rodiče otevřena

oooood 7,45 hod 7,45 hod 7,45 hod 7,45 hod 7,45 hod. do 1d. do 1d. do 1d. do 1d. do 111111,45 ho,45 ho,45 ho,45 ho,45 hod.d.d.d.d.

Ř e d i t e l s t v í  Z á k l a d n í  š k o l y  C h r o p y n ě  o z n a m u j e ,Ř e d i t e l s t v í  Z á k l a d n í  š k o l y  C h r o p y n ě  o z n a m u j e ,Ř e d i t e l s t v í  Z á k l a d n í  š k o l y  C h r o p y n ě  o z n a m u j e ,Ř e d i t e l s t v í  Z á k l a d n í  š k o l y  C h r o p y n ě  o z n a m u j e ,Ř e d i t e l s t v í  Z á k l a d n í  š k o l y  C h r o p y n ě  o z n a m u j e ,

žžžžž e  v   p á te  v   p á te  v   p á te  v   p á te  v   p á te k  1e k  1e k  1e k  1e k  10 .  l i0 .  l i0 .  l i0 .  l i0 .  l i      sssss ttttt o p ao p ao p ao p ao p ad u  2 0 0 6d u  2 0 0 6d u  2 0 0 6d u  2 0 0 6d u  2 0 0 6
p ř i  p ř í l e ž i t o s t i  v ý r o č íp ř i  p ř í l e ž i t o s t i  v ý r o č íp ř i  p ř í l e ž i t o s t i  v ý r o č íp ř i  p ř í l e ž i t o s t i  v ý r o č íp ř i  p ř í l e ž i t o s t i  v ý r o č í

s t a  l e t  o t e v ř e n ís t a  l e t  o t e v ř e n ís t a  l e t  o t e v ř e n ís t a  l e t  o t e v ř e n ís t a  l e t  o t e v ř e n í
ZZZZZákladní  školy  Chropyně,ákladní  školy  Chropyně,ákladní  školy  Chropyně,ákladní  školy  Chropyně,ákladní  školy  Chropyně,

budobudobudobudobudovy Kvy Kvy Kvy Kvy Komensomensomensomensomenskéhokéhokéhokéhokého, bude t, bude t, bude t, bude t, bude taaaaattttto budoo budoo budoo budoo budovvvvvaaaaa,,,,,
včetněvčetněvčetněvčetněvčetně dalších dalších dalších dalších dalších prostor prostor prostor prostor prostor

ooooottttteeeeevřena ovřena ovřena ovřena ovřena od 1d 1d 1d 1d 14, 00 ho4, 00 ho4, 00 ho4, 00 ho4, 00 hod. do 1d. do 1d. do 1d. do 1d. do 15,30 ho5,30 ho5,30 ho5,30 ho5,30 hod .d .d .d .d .
pro veřejnost.pro veřejnost.pro veřejnost.pro veřejnost.pro veřejnost.

Den otevřených dveří
na Základní škole Chropyně

10. li stopadu 2006.

Zveme všechny rodiče,Zveme všechny rodiče,Zveme všechny rodiče,Zveme všechny rodiče,Zveme všechny rodiče,
aby se přišli podívat do třídaby se přišli podívat do třídaby se přišli podívat do třídaby se přišli podívat do třídaby se přišli podívat do tříd

na svna svna svna svna své dětié dětié dětié dětié děti.....

Těšíme se na vaši návštěvu.Těšíme se na vaši návštěvu.Těšíme se na vaši návštěvu.Těšíme se na vaši návštěvu.Těšíme se na vaši návštěvu.
 Mgr Mgr Mgr Mgr Mgr. Da. Da. Da. Da. Danuše Zanuše Zanuše Zanuše Zanuše Zapleplepleplepletttttaloaloaloaloalovvvvvááááá
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Ve středu  27. září 2006 se konalo
19. zasedání Zastupitelstva města Chropyně
a toto zasedání bylo zároveň posledním
zasedáním ve volebním období 2002 - 2006.
Na programu zasedání byly rozbory
hospodaření města a příspěvkových
organizací za 8 měsíců roku 2006,
majetkoprávní záležitosti, odstoupení od
kupní smlouvy na pozemky „Lázně
Chropyně“, obecně závazná vyhláška
č. 1/2006 aj.
Rozbory hospodaření a rozpočtováRozbory hospodaření a rozpočtováRozbory hospodaření a rozpočtováRozbory hospodaření a rozpočtováRozbory hospodaření a rozpočtová
opaopaopaopaopatření přístření přístření přístření přístření příspěvkpěvkpěvkpěvkpěvkooooových orvých orvých orvých orvých orgagagagaganinin in in izací azací azací azací azací a
Města Chropyně za 8 měsíců roku 2006Města Chropyně za 8 měsíců roku 2006Města Chropyně za 8 měsíců roku 2006Města Chropyně za 8 měsíců roku 2006Města Chropyně za 8 měsíců roku 2006

K těmto bodům se nevedly obsáhlé
diskuze a body byly brány na vědomí nebo
schvalovány v plynulém sledu. Hospodaření
za 8 měsíců všech příspěvkových organizací
i města se jeví jako vyrovnané a odpovídající
předpokladům.

Rovněž rozpočtová opatření byla schválena
v předložených zněních. V případě Správy
majetku města řešila především převody mezi
jednotlivými středisky v souvislosti s jejich
hospodařením, dále byla řešena rekonstrukce
kotelny na DPS, jelikož částka v rozpočtu byla
nedostačující. U Města Chropyně šlo
především o doplnění některých investičních
akcí, které se uskuteční ještě v letošním roce,
např. generální oprava pravé části chodníku
kolem budovy Základní školy na ulici J. Fučíka,
směrem od domu „Hokejka“ ke vchodu do
školy.
ZprZprZprZprZpráva o plnění volebního programuáva o plnění volebního programuáva o plnění volebního programuáva o plnění volebního programuáva o plnění volebního programu
Zastupitelstva města Chropyně za celéZastupitelstva města Chropyně za celéZastupitelstva města Chropyně za celéZastupitelstva města Chropyně za celéZastupitelstva města Chropyně za celé
volební obdobívolební obdobívolební obdobívolební obdobívolební období

Radní pan Miroslav Charvát přednesl
obsáhlou zprávu o plnění volebního
programu Zastupitelstva města Chropyně ve
volebním období 2002 – 2006. Svou zprávu
rozdělil do několika částí a postupně se
věnoval oblasti výstavby, bydlení,
bezpečnosti, školství, kultury, sportu a
zájmové činnosti, životního prostředí,
podnikatelské činnosti a zaměstnanosti.
S touto zprávou se můžete seznámit na
webových stránkách města.
Majetkoprávní záležitostiMajetkoprávní záležitostiMajetkoprávní záležitostiMajetkoprávní záležitostiMajetkoprávní záležitosti

Zastupitelstvo města schválilo směnu
pozemků mezi Městem Chropyně a Zlínským
krajem, kdy Město Chropyně převedlo do
vlastnictví Zlínského kraje 9.139 m2 pozemků
(ostatní plochy), naopak Zlínský kraj převedl
do vlastnictví města pozemky o výměře
18.248 m2 (ostatní plochy, zastavěné plochy
a nádvoří).

Dále zastupitelstvo města schválilo
darovací smlouvu mezi Správou vojenského
bytového fondu Praha a Městem Chropyně,
na základě které do majetku města přibyly
domy č.p. 609, 610 a 654 včetně pozemků
nacházejícími se pod nimi a přilehlých
pozemků.

Dalším předmětem prodeje byl prodej
pozemků – zahrádek u Sádek v Chropyni za
cenu 50,- Kč/m2, a to manželům Colovým,

Z jednání Zastupitelstva města Chropyně
ul. Moravská, manželům Lošonským,
ul. Tyršova, manželům Kaštilovým,
ul. Moravská a paní Balášové, ul. J. Fučíka,
prodej pozemků v lokalitě Pazderna za
cenu 150,- Kč/m2 panu Tomáši Hyblerovi,
 ul. J. Fučíka a pozemky v lokalitě Drahy
za cenu 101,- Kč/m2 paní Markétě
Bosákové, ul. Františkov.

Zastupitelstvo města schválilo také prodej
pozemků spoluvlastníkům bytového domu
Nádražní č. 709, 710 a 711 o výměře 30 m2 za
cenu 180,- Kč/m2 a prodej pozemků o výměře
cca 7.000 m2 firmě Fastav Development –
AOC, s. r. o. Vsetín za cenu 500,- Kč/m2 za
účelem výstavby obchodního centra a
parkovacích míst.

Posledním bodem majetkoprávních
záležitostí bylo schválení směnné smlouvy a
kupní smlouvy mezi Městem Chropyně a fir-
mou Fatra, a. s. o celkové výměře směny
 355 m2 a prodeje 128 m2 za cenu 150,- Kčm2.
VVVVVýjiýjiýjiýjiýjimky zmky zmky zmky zmky ze Zásae Zásae Zásae Zásae Zásad prd prd prd prd pro přiděloo přiděloo přiděloo přiděloo přidělovvvvvání bání bání bání bání bytůytůytůytůytů

Zastupitelstvo města projednalo a udělilo
2 výjimky ze Zásad pro přidělování bytů.
První výjimku udělilo panu Kamilu
Holomkovi, ul. Tyršova, který zakoupil od
Města Chropyně byt 2+1. Vzhledem k tomu,
že pan Holomek potřeboval bytem ručit za
poskytnutý úvěr na koupi tohoto bytu, vzdalo
se Město Chropyně zástavního a
předkupního práva k tomuto bytu.
Zastupitelstvo schválilo, aby k zajištění
poskytnuté slevy z ceny bytu byla použita
směnka na částku 138.035,- Kč
s nevyplněnou splatností s tím, že v dohodě
o vzdání se zástavního a předkupního práva
si strany dohodnou právo držitele směnky,
směnku doplní o termín splatnosti a to pouze
v případě, že vlastník bytu ve lhůtě 3 let od
nabytí vlastnictví poruší dříve dojednané
předkupní a zástavní právo.

Druhá výjimka byla udělena paní Vlastě
Zavřelové, nám. Svobody, která se, v rámci
nabídkového řízení na odkoupení bytu,
obrátila na město se žádostí, aby byl byt
prodán jejímu synovi Jiřímu Zavřelovi, který
s ní žije ve společné domácnosti.
Odstoupení od kupní smlouvy na pozemkyOdstoupení od kupní smlouvy na pozemkyOdstoupení od kupní smlouvy na pozemkyOdstoupení od kupní smlouvy na pozemkyOdstoupení od kupní smlouvy na pozemky
„Lázně Chropyně“„Lázně Chropyně“„Lázně Chropyně“„Lázně Chropyně“„Lázně Chropyně“

Dne 27.4.2004 byla s Mgr. Natálií
Navrátilovou uzavřena kupní smlouva na
pozemky „Lázně Chropyně“. V kupní
smlouvě se kupující zavázala, že ve lhůtě do
1 roku požádá o stavební povolení na stavbu
sportovně-rehabilitačního zařízení, tedy do
27.4.2005. Vzhledem k tomu, že ani po
prodloužení lhůty žádost o stavební povolení
podána nebyla a tudíž nebyly splněny
podmínky kupní smlouvy, schválilo
zastupitelstvo města odstoupení od této
kupní smlouvy, zapsané v katastru
nemovitostí pod č. V 1974/2004, s právními
účinky vkladu dnem 2.9.2004.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2006Obecně závazná vyhláška č. 1/2006Obecně závazná vyhláška č. 1/2006Obecně závazná vyhláška č. 1/2006Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

Zastupitelstvo města schválilo obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2006 Města

Chropyně, kterou se stanoví Pravidla pro
poskytování úvěrů vlastníkům bytového
fondu ve Městě Chropyně podle nařízení
vlády č. 396/2001 Sb. Dle původní vyhlášky
č. 2/2002 se mohly prostředky ze Státního
fondu rozvoje bydlení čerpat do 21.8.2003
a v současné době probíhají splátky
poskytnutých úvěrů. Po provedení anuitních
splátek poskytovateli, jsou tyto prostředky
opět k dispozici dalším zájemcům. Doba
splatnosti těchto půjček může být maximálně
do 31.12.2011. Nově schválená vyhláška
zrušila vyhlášku předchozí.
Porovnání nákladovosti vytápění objektůPorovnání nákladovosti vytápění objektůPorovnání nákladovosti vytápění objektůPorovnání nákladovosti vytápění objektůPorovnání nákladovosti vytápění objektů
školských zařízeníškolských zařízeníškolských zařízeníškolských zařízeníškolských zařízení

Zastupitelstvo města projednalo srovnání
nákladovosti vytápění objektů školských
zařízení, a to z centrálního a vlastního zdroje.
Z předloženého materiálu vyplynulo, že
v případě objektu mateřské školy na ulici
Tyršova by roční úspora při provedení
plynofikace a zateplení činila 446 tis. Kč.
Následná návratnost by při předpokládané
20tileté životnosti technologie kotelny činila
8,2 let. Z ekonomického pohledu se investice
jeví jako výhodná, z ekologického hlediska
jde však o řešení špatné, protože jde o další
zdroj znečišťování ovzduší. Plynofikace
obecních objektů může být navíc příkladem
pro další objekty, a může tak být spuštěn
proces hromadného odklonu od centrálního
zdroje tepla, což nelze považovat za veřejně
prospěšné.

Zastupitelstvo města rozhodlo o
pokračování ve zlepšování tepelně
technických parametrů školských budov
zateplováním, v provádění průběžného
hodnocení a dle aktuálních cen energií
zvažovat možnosti získávání tepla z jiných,
především alternativních zdrojů.
Podání ústavní stížnostiPodání ústavní stížnostiPodání ústavní stížnostiPodání ústavní stížnostiPodání ústavní stížnosti

Na podzim r. 2005 vznikla pracovní
skupina obcí II. typu pod záštitou Svazu města
a obcí České republiky s cílem změnit tento
nespravedlivý systém rozdělování finančního
příspěvku státu na výkon státní správy
v rámci přenesených pravomocí. Po několika
jednáních se zástupci MF a MV ČR nabyla
pracovní skupina přesvědčení, že není zájem
tento problém řešit, a proto bylo rozhodnuto
podat celou záležitost ve formě ústavní
stížnosti na stát ČR proti nezákonnému
zásahu státu porušujícímu zaručené právo
územního samosprávného celku na
samosprávu v souvislosti se stanovením a
výplatou příspěvku ze státního rozpočtu na
výkon přenesené působnosti. Zastupitelstvo
města podání ústavní stížnosti schválilo.
NNNNNa příša příša příša příša příštím zatím zatím zatím zatím zasedání zasedání zasedání zasedání zasedání zassssstupittupittupittupittupitelselselselselstvtvtvtvtvaaaaa, kt, kt, kt, kt, kterererererééééé
prprprprproběhne v zákoběhne v zákoběhne v zákoběhne v zákoběhne v zákonné lhůtě 1onné lhůtě 1onné lhůtě 1onné lhůtě 1onné lhůtě 15 dnů o5 dnů o5 dnů o5 dnů o5 dnů ode dnede dnede dnede dnede dne
vyhlášení výsledků voleb Státní volebnívyhlášení výsledků voleb Státní volebnívyhlášení výsledků voleb Státní volebnívyhlášení výsledků voleb Státní volebnívyhlášení výsledků voleb Státní volební
kkkkkomiomiomiomiomisí, bude na prsí, bude na prsí, bude na prsí, bude na prsí, bude na progrogrogrogrograaaaamu vmu vmu vmu vmu volba solba solba solba solba stttttarararararososososostttttyyyyy,,,,,
mísmísmísmísmístttttosososososttttta rararararosososososttttt yyyyy,  č lenů r,  č lenů r,  č lenů r,  č lenů r,  č lenů raaaaady měsdy měsdy měsdy měsdy městtttt a  aa aa aa aa a
předsedů fpředsedů fpředsedů fpředsedů fpředsedů f iiiiinananananančního a knčního a knčního a knčního a knčního a kontrontrontrontrontrolníhoolníhoolníhoolníhoolního
výboru.výboru.výboru.výboru.výboru.

– Ing. Jiří Rosecký –– Ing. Jiří Rosecký –– Ing. Jiří Rosecký –– Ing. Jiří Rosecký –– Ing. Jiří Rosecký –
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Pro pamětníky a nepamětníky

r. 1919 – cvičení v Cikorce;  r. 1919 – sokolské okrskové vystoupení, Cikorka;

stavba sokolského stadionu u rybníka;

vybudovaný první sokolský stadion – vpravo pálenice; příprava na vystoupení, cvičitel Josef Krejčiřík;

stavba sokolského stadionu u rybníka;

Tělovýchovná jednota Sokol – II. částTělovýchovná jednota Sokol – II. částTělovýchovná jednota Sokol – II. částTělovýchovná jednota Sokol – II. částTělovýchovná jednota Sokol – II. část
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Zpětně odebrané zařízení musí obsahovatZpětně odebrané zařízení musí obsahovatZpětně odebrané zařízení musí obsahovatZpětně odebrané zařízení musí obsahovatZpětně odebrané zařízení musí obsahovat
všechnvšechnvšechnvšechnvšechny záklay záklay záklay záklay základní sodní sodní sodní sodní součásučásučásučásučást it it it it i,  kt,  kt,  kt,  kt,  kterererereré čié čié čié čié činíníníníní
spotřebič spotřebičemspotřebič spotřebičemspotřebič spotřebičemspotřebič spotřebičemspotřebič spotřebičem

S vyřazenými domácími spotřebiči a
nástroji, jako jsou pračky, chladničky,
zahradní sekačky či kuchyňské roboty, se
donedávna nakládalo jako s běžným
odpadem. Nový zákon o odpadech, který u
nás začal platit v srpnu loňského roku, však
umožnil domácí spotřebiče z běžného
odpadového režimu vyjmout. Pro občany to
znamená možnost nejen snáze chránit životní
prostředí, ale také ušetřit peníze.

Elektrozařízení není běžný odpadElektrozařízení není běžný odpadElektrozařízení není běžný odpadElektrozařízení není běžný odpadElektrozařízení není běžný odpad
Použité domácí elektrospotřebiče, nářadí

a nástroje již podle tohoto zákona nejsou
odpadem, ale tzv. zpětně odebíraným
elektrozařízením. Občané je mohou zcela
zdarma odevzdat v označených sběrných
dvorech, v rámci mobilních svozů či přímo
v prodejnách „vyměnit starý za nový“ při
nákupu modernějšího domácího pomocníka.
Zpětně odebraný výrobek se stává odpadem
až ve chvíli předání osobě oprávněné k jeho
využití nebo odstranění, tedy do rukou
specializované recyklační firmy.

„Ze zákona vyplývá, že zpětně odebírané
elektrozařízení pocházející z domácností je
takové elektrozařízení, které svým stavem
odpovídá výrobku s ukončenou životností
bez bližšího určení důvodu. Stejně
jednoznačně lze určit, že takovým
elektrozařízením není výrobek, který již prošel
jakoukoliv fází „zpracování“ či dílčího využití,

Elektrický spotřebič nebo běžný odpad?
tedy činností, která je zákonem určena pouze
osobám s příslušnými oprávněními,“
vysvětluje Ing. Roman Tvrzník, generální
ředitel společnosti Elektrowin, která má
zpětný odběr domácích spotřebičů na
starosti, a dodává: „Takové elektrozařízení
musí být posuzováno jako odpad a pro
zacházení s ním nelze využívat výhod pro
zpětný odběr elektrozařízení.“

Jak se dělí spotřebičeJak se dělí spotřebičeJak se dělí spotřebičeJak se dělí spotřebičeJak se dělí spotřebiče
Domácí elektrospotřebiče se podle druhu

a účelu použití dělí do deseti skupin.
Společnosti Elektrowin přitom
obhospodařuje tři z nich. Zatímco „jednička“
zahrnuje tzv. velké domácí spotřebiče solužící
pro praní, mytí, chlazení, vaření a sušení atd.,
do „dvojky“ patří zařízení pro mechanickou
a tepelnou úpravu pokrmů, textilu, čištění a
úklid, péči o tělo atd. Do skupiny s číslem
6 patří mechanické tepelné a kombinované
nástroje a nářadí určené pro vrtání, řezání,
broušení, sekání, stříhání, přibíjení,
šroubování, pájení a další.

Jiným kritériem je popis užití elektrické
energie, který poskytuje také základní návod
pro posouzení, zda elektrozařízení splňuje
definici pro zpětný odběr, nebo je pro svou
zásadní nekompletnost pouhým odpadem,
byť se zbytky kovů, plastů a dalších ostatních
materiálů vhodných k následnému užití a
zpracování. Každé elektrozařízení je tedy
tvořeno určitým typem soustrojí
komponentů a nosné konstrukce a toto
spojení také výrobek určuje.

Mechanické eleMechanické eleMechanické eleMechanické eleMechanické ele-----
trozařízení trozařízení trozařízení trozařízení trozařízení (točivé aj.)
je spojením motoru,
hnané části (převo-
dovka, buben) a nosné
konstrukce s pláš-
těm. Do této skupiny
patří například odstře-
divky prádla, venti-
látory, mixéry, vysa-
vače, šicí stroje, zahrad-
ní sekačky, brusky,
pily, hoblíky a vrtačky
a další.

Sporáky, trouby, varné desky, žehličky,
fritézy, varné konvice či elektrické pájky a
další patří mezi tzv. tttttepelné elektrepelné elektrepelné elektrepelné elektrepelné elektrickéickéickéickéické
zařízení. zařízení. zařízení. zařízení. zařízení. Aby byl přístroj kompletní, musí
obsahovat systém tvorby tepla (topné
těleso), nosnou konstrukci a zařízení
umožňující získanou tepelnou energii využít
– tedy plotnu, troubu či fritovací nádobu.

KKKKKombiombiombiombiombinacenacenacenacenace výrobku užívající k podpoře
své funkce oba druhy energie, tedy
mechanickou i tepelnou, je ve své podstatě
stejně jednoduchá  u většiny, nebo dokonce
všech těchto výrobků lze stanovit jejich
mechanický a tepelný základní charakter.
Patří sem pračky, myčky, vysoušeče vlasů,
teplovzdušné ventilátory či horkovzdušné
páječky a další. Stejně jako u předchozích
dvou skupin, i zde je zařízení tvořeno
motorem, hnanou částí (buben, hlavní
čerpadlo) a skříní či pláštěm spotřebiče.

Pouze zdánlivě odlišná jsou
elektrozařízení k chlazení a mrazeníelektrozařízení k chlazení a mrazeníelektrozařízení k chlazení a mrazeníelektrozařízení k chlazení a mrazeníelektrozařízení k chlazení a mrazení,
tvořená soustrojím motor/kompresor,
chladicí okruh, nosná konstrukce.

Poslední skupinu s obecným názvem
j ij ij ij ij inénénénéné tvoří elektrozařízení, která ke své
funkci využívají indukce a mikrovlny. Patří
sem svařovací přístroje, nerotační holicí
strojky, mikrovlnné trouby a indukční
plotny. U těchto zařízení je možno
identifikovat komponenty pouze dva –
indukční či mikrovlnný zdroj a nosnou
konstrukci.

Uvedené komponenty představují
jednoduchý rozlišovací klíč, podle něhož lze
rozlišit zpětně odebrané zařízení od běžného
odpadu. Pro využití výhod kolektivníhoPro využití výhod kolektivníhoPro využití výhod kolektivníhoPro využití výhod kolektivníhoPro využití výhod kolektivního
systému je třeba spotřebiče na místasystému je třeba spotřebiče na místasystému je třeba spotřebiče na místasystému je třeba spotřebiče na místasystému je třeba spotřebiče na místa
zpětného odběru odevzdat kompletní,zpětného odběru odevzdat kompletní,zpětného odběru odevzdat kompletní,zpětného odběru odevzdat kompletní,zpětného odběru odevzdat kompletní,
tttttedy se všemi záklaedy se všemi záklaedy se všemi záklaedy se všemi záklaedy se všemi základními sodními sodními sodními sodními součásučásučásučásučástmitmitmitmitmi.....
Zatímco mraznička bez zásuvek je stáleZatímco mraznička bez zásuvek je stáleZatímco mraznička bez zásuvek je stáleZatímco mraznička bez zásuvek je stáleZatímco mraznička bez zásuvek je stále
mrmrmrmrmraaaaazničkzničkzničkzničkzničkooooou a sběru a sběru a sběru a sběru a sběrný dvůr jný dvůr jný dvůr jný dvůr jný dvůr je poe poe poe poe povivivivivinen jinen jinen jinen jinen ji
převzít  bezplatně, stejná mrazničkapřevzít  bezplatně, stejná mrazničkapřevzít  bezplatně, stejná mrazničkapřevzít  bezplatně, stejná mrazničkapřevzít  bezplatně, stejná mraznička
s vymontovaným kompresorem je jižs vymontovaným kompresorem je jižs vymontovaným kompresorem je jižs vymontovaným kompresorem je jižs vymontovaným kompresorem je již
posuzována jako odpad, za jehožposuzována jako odpad, za jehožposuzována jako odpad, za jehožposuzována jako odpad, za jehožposuzována jako odpad, za jehož
odstranění musí obec, respektive občan,odstranění musí obec, respektive občan,odstranění musí obec, respektive občan,odstranění musí obec, respektive občan,odstranění musí obec, respektive občan,
zaplatit.zaplatit.zaplatit.zaplatit.zaplatit.

Výpočet vdovských důchodůVýpočet vdovských důchodůVýpočet vdovských důchodůVýpočet vdovských důchodůVýpočet vdovských důchodů
Marta Selicharová, vedoucí oddělení

externí komunikace České správy sociálního
zabezpečení:

„Každý důchod se skládá ze dvou složek –
základní výměry, která činí v současné době
1.470,- Kč, a procentní výměry, která závisí
na počtu odpracovaných let. Vdovský nebo
vdovecký důchod se počítá jako polovina
procentní výměry důchodu, na který by měl

Informace Svazu důchodců ČR
zemřelý nárok v době smrti, a přičte se
základní výměra. Pokud pozůstalý pracuje,
vyplácí se vdovský a vdovecký důchod bez
omezení. Je-li však pozůstalý v důchodu,
krátí se procentní složka na polovinu. Tedy
de facto vyplácí se čtvrtina procentní částky.“

K vdovským důchodům ještě jedna
informace. Ženy, které ovdověly před více
než 11 lety, mají nyní šanci na získání vyššího
důchodu. Tedy: Vdovy, kterým byl vypočten

důchod po manželovi před 1. lednem 1996,
mají nárok na úpravu – důchod po manželovi
nebude již krácen. Přepočítání však neprovádí
Česká správa sociálního zabezpečení
automaticky, je nutno o změnu požádat na
příslušné Okresní správě sociálního
zabezpečení.

Podrobnosti lze získat v časopisu „Doba
seniorů“ – říjen 2006.

– V– V– V– V– Výpiýpiýpiýpiýpis zs zs zs zs ze Zpre Zpre Zpre Zpre Zpraaaaavvvvvooooodajdajdajdajdaje SDČR –e SDČR –e SDČR –e SDČR –e SDČR –

pokračování na str. 9
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Elektrický spotřebič nebo běžný odpad?
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V ČesV ČesV ČesV ČesV České rké rké rké rké republice jepublice jepublice jepublice jepublice je osmdesát tie osmdesát tie osmdesát tie osmdesát tie osmdesát tisícsícsícsícsíc
papapapapaneláků a v nich 1neláků a v nich 1neláků a v nich 1neláků a v nich 1neláků a v nich 1,,,,,111116 mili6 mili6 mili6 mili6 milionu bonu bonu bonu bonu bytů.ytů.ytů.ytů.ytů.
Možná právě vy bydlíte v jednom z nichMožná právě vy bydlíte v jednom z nichMožná právě vy bydlíte v jednom z nichMožná právě vy bydlíte v jednom z nichMožná právě vy bydlíte v jednom z nich
a vidíte, že stav domu už není vyhovující.a vidíte, že stav domu už není vyhovující.a vidíte, že stav domu už není vyhovující.a vidíte, že stav domu už není vyhovující.a vidíte, že stav domu už není vyhovující.
Vaše bytové družstvo nebo společenstvíVaše bytové družstvo nebo společenstvíVaše bytové družstvo nebo společenstvíVaše bytové družstvo nebo společenstvíVaše bytové družstvo nebo společenství
v lastníků řeš í ,  zda a jak  důmvlastníků řeš í ,  zda a jak  důmvlastníků řeš í ,  zda a jak  důmvlastníků řeš í ,  zda a jak  důmvlastníků řeš í ,  zda a jak  dům
rekonstruovat. Peněz není moc, a tak serekonstruovat. Peněz není moc, a tak serekonstruovat. Peněz není moc, a tak serekonstruovat. Peněz není moc, a tak serekonstruovat. Peněz není moc, a tak se
budou opravy pravděpodobněbudou opravy pravděpodobněbudou opravy pravděpodobněbudou opravy pravděpodobněbudou opravy pravděpodobně
usususususkkkkkutututututečňoečňoečňoečňoečňovvvvvaaaaat po část po část po část po část po částttttech. Tech. Tech. Tech. Tech. Tohle řešení aleohle řešení aleohle řešení aleohle řešení aleohle řešení ale
vypadá jako výhodnější jen na prvnívypadá jako výhodnější jen na prvnívypadá jako výhodnější jen na prvnívypadá jako výhodnější jen na prvnívypadá jako výhodnější jen na první
pohled. Lepší je podívat se i podruhé.pohled. Lepší je podívat se i podruhé.pohled. Lepší je podívat se i podruhé.pohled. Lepší je podívat se i podruhé.pohled. Lepší je podívat se i podruhé.

Vyplatí se nám komplexní rekonstrukce?
A kde na ni máme vzít? Na logické otázky
existují i logické odpovědi. Rekonstrukce
panelového domu sestává z mnoha částí,
záleží hlavně na tom, v jakém stavu váš dům
je. Mezi nejčastě jš í  problémynejčastě jš í  problémynejčastě jš í  problémynejčastě jš í  problémynejčastě jš í  problémy patří
nevyhovující obvodový plášť, riziko zatékání
do spár, špatné meziokenní vložky nebo
balkóny, výtahy a instalace na hranici
životnosti. Lidé, kteří bydlí v panelových
domech, si také často uvědomují únikyúnikyúnikyúnikyúniky
ttttteplaeplaeplaeplaepla, k nimž u těchto staveb ve velkém
měřítku dochází. A nezanedbatelná jsou i
zdrzdrzdrzdrzdraaaaavvvvvoooootní rtní rtní rtní rtní riiiiizikzikzikzikzikaaaaa, která bydlení ve starém
bytovém domě přináší (plísně vyvolávající
alergie, atd.).
Proč raději vše najednou?Proč raději vše najednou?Proč raději vše najednou?Proč raději vše najednou?Proč raději vše najednou?

Vlastník bytového domu (ať už je to
družstvo, společenství vlastníků jednotek,
město nebo obec) se může (z finančních
důvodů) rozhodnout pro postupnou opravu
– nejdřív přijde na řadu například zateplení.
Po několika letech okna, pak zase balkóny a
když se seženou peníze, tak za pár let možná
i střecha. Mezitím však dříve opravené části
chátrají a nové opravy je mohou poškodit. A
navíc – díky zateplenému plášti sice část
nákladů za teplo ušetříte (stěnami utíká
z bytu 27% tepla), další vám ale utíká
z neopravených oken či dveří (57%).
TTTTTechnický sechnický sechnický sechnický sechnický stttttaaaaavvvvv domu se po čásčásčásčásčástttttečnéečnéečnéečnéečné
rrrrrekekekekekonsonsonsonsonstruktruktruktruktrukcicicicici sice zlepšízlepšízlepšízlepšízlepší, nepřinepřinepřinepřinepřinesenesenesenesenese vám ale
potřebné úsúsúsúsúsporporporporporyyyyy.

Dělat celou rekonstrukci domu naráz je
výhodné z technického hlediska (což jistě
potvrdí každý znalec) a je to praktičtější praktičtější praktičtější praktičtější praktičtější i
pro samotné obyvatele domuobyvatele domuobyvatele domuobyvatele domuobyvatele domu. Sice několik
měsíců žijete tak trošku na staveništi, po
skončení oprav pak máte vše hotovo a klid.
A především – užíváte si zrekonstruovaný
dům, lepší prostředí a kkkkkaždoaždoaždoaždoaždodenní úsdenní úsdenní úsdenní úsdenní úsporporporporporyyyyy.

O výhodách komplexní rekonstrukce
přesvědčí obvykle i velké pochybovače
jednoduchá matematika. Zateplení přináší

Proč je výhodná komplexní rekonstrukce bytového domu?
především vvvvvelkelkelkelkelkooooou úsu úsu úsu úsu úsporu enerporu enerporu enerporu enerporu energigigigigie,e,e,e,e, a tím
pádem úlevu vašemu rodinnému rozpočtu.
Kolik po celkové rekonstrukci ušetří
například rodina v bytě 2+1, který má 50 m2

? Stávající roční náklady na teplo jsou asi
12 000 korun, po rekonstrukci je to však
zhruba 7 200 Kč. Úspora tak činí 4 800
korun. Není to možná závratné, ale pět tisíc
přeci jen tak na ulici nenajdete. A navíc u
většího bytu (například o velikosti 80 m2 ) je
už úspora vyšší – 7 616 Kč za rok.
A další důvody?A další důvody?A další důvody?A další důvody?A další důvody?

Kromě nižších výdajů za energie je
komplexní rekonstrukce finančně výhodná i
z dalšího důvodu: po všech opravách se cena
vašeho bytu zvýší. Pokud se tedy například
rozhodnete za pár let bydlet jinde, byt v domě,
který má nový plášť, nová okna, lodžie a
střechu, se vám určitě bude prodávat lépeprodávat lépeprodávat lépeprodávat lépeprodávat lépe.
V kompletně opraveném domě pak navíc
mohou později bydlet i vaše děti. Je jasné, že
paneláky mají jen omezenou životnost. A
pokud se nerekonstruují, začnou víc a víc
chátrat. Po celkové komplexní opravě však
může v těchto domech žít i další generacedalší generacedalší generacedalší generacedalší generace.
Jak na to – řešení je několikJak na to – řešení je několikJak na to – řešení je několikJak na to – řešení je několikJak na to – řešení je několik

Majitelé bytových domů se také mohou
obrátit na fffff iiiiinanananananční úsnční úsnční úsnční úsnční ústttttaaaaavyvyvyvyvy a zažádat o
hhhhhypoypoypoypoypotéky téky téky téky téky nebo o jijijijijiné úvěrné úvěrné úvěrné úvěrné úvěryyyyy. Hypotéky mívají
výhodnější úrok, ale je u nich vždy zapotřebí
ručit buď domem (u bytových družstev),
nebo jednotlivými byty (u společenství
vlastníků). To však zdaleka ne každému
vyhovuje. Lidé se také obávají, že budou
muset hodně navyšovat fond oprav nebo jim
nevyhovuje doba splatnosti úvěru. Zájemce
o rekonstrukci domu také často odradí
administrativní náročnost veškerého
vyřizování.

Řešením pak může být například úvěr
Bydlení+ Bydlení+ Bydlení+ Bydlení+ Bydlení+ určený     pro f inancování

rekonstrukce a modernizace bytových
domů, který nabízí společnost F iF iF iF iF irrrrr sssss ttttt
FiFiFiFiFinananananancencencencence. Úvěr je určen všem vlastníkům
bytových domů (tedy nejen bytovým
družstvům nebo společenstvím vlastníků
jednotek, ale i městům nebo obcím) a díky
splatnosti až 25 leaž 25 leaž 25 leaž 25 leaž 25 lettttt je pro většinu z nich
finančně dostupný. Důležitou informací pro
váhající může být také fakt, že v případě
Bydlení+ se ručí rekonstruovaným domemručí rekonstruovaným domemručí rekonstruovaným domemručí rekonstruovaným domemručí rekonstruovaným domem
nebo byty vlastníků a zastaveny nemusejínemusejínemusejínemusejínemusejí
být všechny byty. A co je dále podstatné –
pokud se vaše družstvo nebo společenství
rozhodne právě pro tento úvěr, neměli byste
platit více, než kolik už teď vkládáte do fondu
oprav (pokud jste tedy už dosud přispívali
odpovídající částkou – za minimum bývá
považováno 15-20 Kč za metr čtvereční
měsíčně). Žadatele o tento úvěr zřejmě
příjemně překvapí i fakt, že aaaaadmidmidmidmidminininininissssstrtrtrtrtraaaaativnítivnítivnítivnítivní
procesprocesprocesprocesproces je jednoduchýjednoduchýjednoduchýjednoduchýjednoduchý: od přijetí
kompletních podkladů schválí společnost
First Finance (za níž stojí britská banka
Barclays) úvěr do deset i  dnůúvěr do deset i  dnůúvěr do deset i  dnůúvěr do deset i  dnůúvěr do deset i  dnů. A od
podepsání smluvní dokumentace je
k čerpání úvěru cesta stejně „dlouhá“. Jak je
vidět – úvěr nemusí vždy vyvolávat třesavku
či noční můry.

Pustit se do celkové proměny
nevyhovujícího stavu vašeho domu vyžaduje
odvahu. Nesmíte se bát přijmout energické
rozhodnutí rozhodnutí rozhodnutí rozhodnutí rozhodnutí a určitý závazek. Komplexní
rekonstrukce se ale určitě vyplatí, především
z dlouhodobějšího hlediska. A to nejen kvůli
všem úsporámúsporámúsporámúsporámúsporám, které podstatně odlehčí
vašemu rodinnému rozpočtu. Ne všechno se
totiž dá vyjádřit penězi. Na konci celkové
opravy domu bude totiž především vaševaševaševaševaše
spokojenostspokojenostspokojenostspokojenostspokojenost z hezkého prostředí a
pohodlného bydlení.

KONTEJNEROVKONTEJNEROVÁ AUTODOPRAVA AUTODOPRAVA
Robert Lučan 

přeprava a likvidace odpadueprava a likvidace odpadu

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

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

• přistavení kontejnerů 3 − 13 m3

na odvoz stavebního,
domovního a jiného odpadu

• krátkodobý a dlouhodobý
pronájem kontejnerů

• dovoz stavebního materiálu
včetně naložení a složení

• rozvoz palivového dříví
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Letošní tábor se poprvé konal ve dvou
týdenních turnusech. Vystřídalo se nám tam
na osmdesát dětí.

Celý tábor se přenesl do bájného Camelotu
a z táborníků se stali rytíři kulatého stolu.

Pionýrský tábor na Skavsku 2006

Na přelomu letošních prázdnin se
jedenáct instruktorů a vedoucích Zlínského
kraje vydalo na letní táborovou školu.

Bydleli jsme v kempech ve stanu na
karimatce a ve spacáku. Věci jsme nosili
sbalené v batohu na zádech.

Prošli jsme Prachovské skály, Hrubo-

skalní skalní město, vylezli jsme 98 schodů
na hrad Pantheon, prolezli Drábské
světničky, vyšplhali na Suché skály, jezdili
na loďkách po Jizeře, prohlédli si hrad Kost,
zříceninu Valdštejn a Muzeum Českého ráje
v Turnově.

Naučili jsem se vařit na lihovém vařiči,

víme, jak má být správně vyplněn pokladní
doklad, jak dodržovat bezpečnost při práci
s dětmi. Zahráli jsme si mnoho her a navázali
nová přátelství.

Za deset dnů jsme měli v nohách přes
sto kilometrů a přivezli si domů mnoho
krásných vzpomínek.                           – JH –– JH –– JH –– JH –– JH –

Republikové finále Pionýrské stezky – Rajnochovice – 2. – 4. června 2006
První červnový víkend proběhlo RF PS,

kterého se zúčastnilo 128 účastníků z celé
republiky. Naše PS Obránců míru měla také
své zástupce v počtu 25 pionýrů a
vedoucích.

V pátek jsem si hráli v budově hry a místo
pohádky na dobrou noc jsme se podívali na
skvělou ohnivou show. Druhý den nás čekal
hlavní závod (střelba ze vzduchovky,
uzlování, práce s mapou a busolou,
zdravověda, topografie, stavba stanu, lávka,
a sazky - geografie, naše příroda, živočichové,
stopy, kulturní památky a rostliny). Po závodě
byl bezva program – malování, luštění, práce
s kůží, střelba čímkoliv a lezení na lanech.
Mimo připravený program jsme hráli ringo,
fotbal, přehazovanou nebo na schovku. Po
večeři byl připraven další program. Večer jsme
unaveni rychle usnuli. V neděli ráno bylo
vyhodnocení a odjezd domů.

– J.H. –– J.H. –– J.H. –– J.H. –– J.H. –

Rytíři se rozdělili do družin – Merlini,
Artušáci, Rytíři, Morgany, Kouzelníci,
Lanceloti, Exkalibříci a Žoldáci. Všichni se
snažili po celý tábor získat co nejvíce korálků
do CTH. Během celého pobytu jsme chránili
Camelot a krále před nepřáteli, kteří nás den
co den obléhali. Dokonce jsme s nimi museli
svést i jednu velkou válku, kterou jsme
s pomocí Excaliburu a věrných rytířů vyhráli.
Také jsme předváděli dovednosti, co se týče
fauny a flóry, uzlů, ohebnosti, orientace
v mapě, práce s buzolou, střelby ze
vzduchovky, ale i statečnosti a mnoha
dalších. Volné chvíle jsme vyplňovali
různými společenskými a míčovými hrami.
Nesmím také zapomenout na nádherné
šermířské představení a ještě hezčí ohnivou
show pod vedením „Ohnivce“.

Pionýrská skupina Obránců míru děkuje
Správě majetku města Chropyně za pomoc
při opravě terasy a dalších prací na TZ
Skavsko. Velké díky patří všem sponzorům.

– JH –– JH –– JH –– JH –– JH –

Pionýři v Českém ráji – 28.7.− 6.8.2006
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Letos – v r. 2006 – je tomu právě sto let od
doby, kdy tehdejší chropyňští radní na
naléhání pana nadučitele Viléma Axmana
povolili postavit další budovu školní. Do té
doby už byly postaveny obecní školní budovy
dvě a přístavba druhé z nich. Není však možné
začít vyprávění o chropyňském školství bez
zmínky o škole nejslavnější – bratrské.

Každý Chropyňák zná přísloví „Chodit do
Chropyně na moresy“, ale ne každému je
známo, proč se to říká. Už v době
pobělohorské byla v Chropyni při bratrském
klášteře založena vyšší škola latinská pro
mládež šlechty a nadané mladíky z lidu. Učilo
se v ní trivium (čtení, psaní, počty), zpěv,
náboženství, jazyk latinský, německý a
francouzský a velký důraz byl kladen na
„…učení všemu pěknému a dobrému, co
k životu potřebné jest, hlavně však vlídnosti
lidské…“ Takovému celkovému vzdělání se
říkalo „učit se moresy“. Absolventi chropyňské
školy mohli pokračovat ve studiu na univerzitě.
Vyučovali na ní vzdělaní bratrští kněží. Tato
škola trvala od r. 1561 do r. 1615. Byla zrušena
katolíky a budova školy byla zbořena. Poté se
místní děti učily krátký čas v zámku a pak
v malé, nevyhovující budově staré radnice –
na místě radnice dnešní. V jediné, velice
špatné třídě, se učilo až 90 žáků. V r. 1807
byla tato budova zbořena a na jejím místě
postavena nová, větší, měla však také jen
jednu třídu. Např. v r. 1820 do ní chodilo až
250 dětí. Učil je nadučitel a pomocník, kteří
také ve škole bydleli. Po dlouhém dohadování
o potřebnosti stavby alespoň 4třídní školy
povolili místní a oblastní školské rady stavbu
až v r. 1874. Je to dnešní budova na náměstí.
Jelikož byl tehdy nedostatek zkušených
učitelů, začalo se postupně ve všech čtyřech
třídách učit až v r. 1881. V jedné třídě se však
už zase tísnilo až 120 žáků, proto byly

Stoleté výročí postavení hlavní budovy školy v Chropyni

k budově přistavěny další dvě třídy.
V r. 1893, po nástupu Viléma Axmana na

místo nadučitele, se znovu jednalo o postavení
další školní budovy. Pan nadučitel sám navrhl
plánky a zařízení. Teprve po 13 letech dohadů,
jestli je škola potřebná, nebo ne, se na jaře r.
1906 začalo stavět. Už 30. září 1906 byla
budova dokončena. Je to dnešní velká budova,
ovšem ne celá. Z čelního pohledu to byla levá
část budovy a končila štítem se vchodovými
dveřmi. Měla 6 učíren, 1 pracovnu pro ženské
práce, 1 zimní tělocvičnu, 2 kabinety,
1 sborovnu, 1 úřadovnu pro školního správce
(ředitele), byty pro podučitele a byt pro školníka.
Náklad na stavbu:Náklad na stavbu:Náklad na stavbu:Náklad na stavbu:Náklad na stavbu:
1. stavební místo od cukrovaru
    a plány                                        3.457 K 22 h
2. zeď kolem zahrady                 2.345 K 57 h
3. komisní výlohy                    379 K 77 h
4. slavnost a svěcení                     568 K 24 h
5. budova                            78.239 K 33 h
6. školní nábytek                          6.004 K
7. tělocvičné nářadí                          1.797 K

Obec měla stavbu ve vlastní režii. Průběh
slavnosti svěcení školy stanovila místní školní
rada. Konal se slavnostní průvod zúčastněných
od radnice ke škole. Členové všech místních
spolků, hudba, duchovenstvo, hodnostáři,
hosté, učitelé, žáci a obecenstvo se seřadili
před slavnostně vyzdobenou novou budovou
školy. Zazpíval místní pěvecký sbor, stavitelé
odevzdali klíče školní radě, byli přivítáni hosté,
duchovní vysvětili budovu, byly proneseny
slavnostní řeči. Poté všichni odešli do kostela
na mši a po ní byl společný oběd na útraty
obce, avšak jen pro zvané hosty a místní
honoraci (celkem 88 osob).

Počet obyvatel Chropyně se však v příštích
letech stále zvyšoval, dětí přibývalo a bylo
nutné stavět další školní budovy. Po velkých
protestech ze strany cukrovaru, velkostatku a

konečná podoba školy z r. 1922

některých občanů se začalo stavět 27.3.1922.
K hlavní budově byla přistavena část, tvořící
roh Ječmínkovy ulice. Do užívání byla předána
v září1922. Budova školy tak dostala dnešní
podobu.

V posledních letech byla nemalou částkou
opravena. Má nový kabát a také okna, která jí
sluší daleko více, než ta předešlá. I chodby,
sociální zařízení, vybavení učeben a celková
změna školy stojí za povšimnutí. Věříme, že
tak pěkné a čisté prostředí bude mít vliv i na
chování žáků. Snad se mezi nimi nenajde
nějaký nekulturní vandal, kterému udělá
radost ničit práci druhých tím, že rozbije,
pomaluje nebo jinak znehodnotí to, co má
sloužit k výchově ke všemu pěknému a
dobrému, co k životu potřebné jest, hlavně
však k vlídnosti lidské.

Letošní sté výročí od postavení hlavní
školní budovy oslaví žáci, učitelé i veřejnost
10. listopadu. Všechny budovy budou pro
veřejnost otevřeny, žáci připraví výstavky
svých prací, bude možné účastnit se
vyučování. Odpoledne si bývalí učitelé a hosté

školy v MKS zavzpomínají na své učitelské
působení v Chropyni. Bude jim rozdána
brožurka, ve které si mohou přečíst celou
bohatou historii chropyňského školství.

Ředitelství školy zve všechny rodiče a
přátele školy na prohlídku budov na ulici
Komenského, a to dne 10. listopadu od 14:00
do 15:30 hodin. Můžete si zavzpomínat na
léta, která jste i vy v lavicích naší školy prožili
a třeba se setkat se svými bývalými učiteli.
Zajímavé bude i porovnání vybavenosti
učeben tehdy a dnes.

– Helena Sadyková –– Helena Sadyková –– Helena Sadyková –– Helena Sadyková –– Helena Sadyková –

Vilém Axman

 část postavená v r. 1906
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Ve středu 11. října 2006 v mateřské
škole voněla jablíčka. Během dopoledne
děti vyráběly  „jablíčkové kamarády“ a jimi
pak vyzdobily interiér školky. Odpoledne
přivítaly ve své třídě rodiče i prarodiče na
Jablíčkové slavnosti. Svým vystoupením
– jak jinak, než o jablíčkách – přispěly k
dobré náladě krásného, slunečného
podzimu.
              – Děti a učitelky Květa a Dana -– Děti a učitelky Květa a Dana -– Děti a učitelky Květa a Dana -– Děti a učitelky Květa a Dana -– Děti a učitelky Květa a Dana -

Maluje sluníčko červené jablíčko

Jubilejní odběr krveJubilejní odběr krveJubilejní odběr krveJubilejní odběr krveJubilejní odběr krve

V letošním roce se ke svému jubilejnímu
sedmdesátémusedmdesátémusedmdesátémusedmdesátémusedmdesátému daru krve dostavil pan
Zdeněk TZdeněk TZdeněk TZdeněk TZdeněk Tylylylylyl. Být u odběru po sedmdesáté
znamená dát téměř 35 litrů své krve na
záchranu lidských životů či pomoc
v nemoci svých spoluobčanů a spolu-
pracovníků a to bez nároku na finanční
náhradu.

Město Chropyně by panu Tylovi chtělo
touto cestou vyjádřit své poděkování.

Poděkování

Město ChropyněMěsto ChropyněMěsto ChropyněMěsto ChropyněMěsto Chropyně

Správa majetku města Chropyně

upozupozupozupozupozorňuorňuorňuorňuorňujjjjje občae občae občae občae občannnnnyyyyy,,,,,

žžžžže v soboe v soboe v soboe v soboe v sobotu 25. l itu 25. l itu 25. l itu 25. l itu 25. l issssstttttopaopaopaopaopadu 2006du 2006du 2006du 2006du 2006
proběhneproběhneproběhneproběhneproběhne

Nepotřebné železo
nachystejte před dům,

pracovníci SMM ho odvezou.

V případě většího množstvíV případě většího množstvíV případě většího množstvíV případě většího množstvíV případě většího množství
nepotřebného železanepotřebného železanepotřebného železanepotřebného železanepotřebného železa

kontaktujte SMMkontaktujte SMMkontaktujte SMMkontaktujte SMMkontaktujte SMM
na tna tna tna tna tel.el.el.el.el. 573 355 323 .

„Železná sobota“.

podzi mní
úklid města

Město Chropyně vyzývá občany k provedení

popopopopodzidzidzidzidzimního úklidu měsmního úklidu měsmního úklidu měsmního úklidu měsmního úklidu městttttaaaaa,,,,,
který proběhne v pátek 17.

a v sobotu 18. listopadu 2006.

Cílem akce je úklid okolí domů, parků a parkovišť.

OdvOdvOdvOdvOdvoz ooz ooz ooz ooz odpadpadpadpadpadu zajidu zajidu zajidu zajidu zajissssstítítítítí
Správa majetku města Chropyně.Správa majetku města Chropyně.Správa majetku města Chropyně.Správa majetku města Chropyně.Správa majetku města Chropyně.

Upozorňujeme občany,
že neoprávněné zásahy do zeleně (stř íhání stromů a keřů)že neoprávněné zásahy do zeleně (stř íhání stromů a keřů)že neoprávněné zásahy do zeleně (stř íhání stromů a keřů)že neoprávněné zásahy do zeleně (stř íhání stromů a keřů)že neoprávněné zásahy do zeleně (stř íhání stromů a keřů)

 jsou nepřípustné jsou nepřípustné jsou nepřípustné jsou nepřípustné jsou nepřípustné
a jsou možné jen na základě povolení !!!a jsou možné jen na základě povolení !!!a jsou možné jen na základě povolení !!!a jsou možné jen na základě povolení !!!a jsou možné jen na základě povolení !!!
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Úkolem zimní údržby místních
komunikací je zmírňování závad ve
sjízdnosti a schůdnosti na místních
komunikacích vzniklých zimními
povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to
tak, aby zimní údržba byla zajišťována
s přihlédnutím ke společenským potřebám
na straně jedné a ekonomickým
možnostem vlastníka místních komunikací
na straně druhé.

Plán zimní údržby místních komunikací
je základním dokumentem pro provádění
prací spojených se zimní údržbou těchto
komunikací a zároveň je jedním
z důkazných prostředků pro posouzení
odpovědnosti vlastníka místních
komunikací za škody vzniklé uživatelům
komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a
schůdnosti.
Plán ziPlán ziPlán ziPlán ziPlán zimní údrmní údrmní údrmní údrmní údržbžbžbžbžby vyy vyy vyy vyy vychází z prchází z prchází z prchází z prchází z právníchávníchávníchávníchávních
předpipředpipředpipředpipředpisů:sů:sů:sů:sů:
a) zákon č. 13/97 Sb., o pozemních
komunikacích, v platném znění
b) vyhláška č. 104/97 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích,
v platném znění
c) nařízení č. 1/2006 Města Chropyně o
zabezpečení schůdnosti místních
komunikací na území města Chropyně
(nařízení o schůdnosti).

Zimním obdobím se rozumí doba od
1. listopadu do 31. března následujícího
roku. V tomto období se údržba místních
komunikací zajišťuje podle tohoto plánu.
Pokud vznikne mimořádná povětrnostní
situace mimo toto období, zmírňují se
závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez
zbytečných odkladů, přiměřeně ke vzniklé
situaci a technickým možnostem vlastníka
(správce) místních komunikací.

Zimní údržba je zajišťována mechanicky
především traktorem Zetor 7711 s radlicí
nebo posypovým zařízením (silnice),
Multicar M 20 s radlicí i  na posyp
(chodníky) a traktorem Carraro s radlicí a
posypovým zařízením (chodníky).
Pořadí údržby silnic je stanoveno takto:Pořadí údržby silnic je stanoveno takto:Pořadí údržby silnic je stanoveno takto:Pořadí údržby silnic je stanoveno takto:Pořadí údržby silnic je stanoveno takto:
ulice 1. třídy: Ječmínkova, Míru, Tyršova,
Nádražní, Moravská, spojnice Moravské a
Tovačovské a spojnice Tovačovské a
nádraží ČD;
ulice 2. třídy: všechny ostatní ulice ve
městě – J. Fučíka, u tělocvičny, Díly,
Axmanova, Křížní, Nová, Závětří, Hřbitovní,
Berniska, K.H.Máchy, Řadová, Oujezdy,
Masarykova, Podlesí, Krátká, Hrázky,
Mrlínek, Františkov, Hrad, Plešovec;
ulice 3. třídy: ostatní komunikace a cesty –
na Sádky, okolo rybníka aj.

S odklizením sněhu (silnice, chodníky)
se začíná v době, kdy vrstva napadlého
sněhu dosáhne 5 cm. Při trvalém sněžení
se odstraňování opakuje.

Údržba chodníků je stanovena
harmonogramem, který bude vyvěšen ve
skříňkách SMM Chropyně, případně bude

Plán zimní údržby města Chropyně
k nahlédnutí přímo na SMM, Komenského
348.
PPPPPooooo viv iv iv iv innosnnosnnosnnosnnosti  a ot i  a ot i  a ot i  a ot i  a odpodpodpodpodpovědnosvědnosvědnosvědnosvědnost vlat  v lat  v lat  v lat  v lasssss tníkůtníkůtníkůtníkůtníků
nemovitostínemovitostínemovitostínemovitostínemovitostí

Vlastník přilehlé nemovitosti je povinen
provést odstranění sněhu a posyp
chodníku. V případě, že ke změnám ve
schůdnosti došlo v nočních hodinách, je
povinen tak učinit do 8:00 hodin.
V průběhu dne je povinen provést tyto
práce bez zbytečných průtahů, pokud
neprokáže, že nebylo v mezích jeho
možností závadu odstranit nebo zmírnit.
Jako posypový materiál se smí používat
písek nebo sůl, posypový materiál si
zajišťuje na vlastní náklady.

Vlastníci nemovitostí, kteří nemohou
výše uvedenou činnost provádět (pokročilý

věk, omezená pohyblivost aj.) mohou tyto
práce objednat za úplatu osobně nebo
telefonicky na Správě majetku města
Chropyně, tel. 573 355 324.

– SMM –– SMM –– SMM –– SMM –– SMM –
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Uzavření manželstvíUzavření manželstvíUzavření manželstvíUzavření manželstvíUzavření manželství

RRRRRoberoberoberoberobert Ďurt Ďurt Ďurt Ďurt Ďurkáč,Chrkáč,Chrkáč,Chrkáč,Chrkáč,Chropopopopopyně – Siyně – Siyně – Siyně – Siyně – Simona Krmona Krmona Krmona Krmona Kráčiáčiáčiáčiáčinononononovvvvvá, Krá, Krá, Krá, Krá, Kroměřížoměřížoměřížoměřížoměříž
Milan Macháček, Kroměříž – Andrea Vilímcová, KojetínMilan Macháček, Kroměříž – Andrea Vilímcová, KojetínMilan Macháček, Kroměříž – Andrea Vilímcová, KojetínMilan Macháček, Kroměříž – Andrea Vilímcová, KojetínMilan Macháček, Kroměříž – Andrea Vilímcová, Kojetín
MiMiMiMiMirrrrroslaoslaoslaoslaoslav Musil, Doloplav Musil, Doloplav Musil, Doloplav Musil, Doloplav Musil, Doloplazy – Jazy – Jazy – Jazy – Jazy – Jana Dosna Dosna Dosna Dosna Dostálíktálíktálíktálíktálíkooooovvvvvá, Vá, Vá, Vá, Vá, Víceměřiceíceměřiceíceměřiceíceměřiceíceměřice

Josef HorJosef HorJosef HorJosef HorJosef Horaaaaa, Chr, Chr, Chr, Chr, Chropopopopopyně – Luciyně – Luciyně – Luciyně – Luciyně – Lucie Bare Bare Bare Bare Bartttttočníkočníkočníkočníkočníkooooovvvvvá, Krá, Krá, Krá, Krá, Kroměřížoměřížoměřížoměřížoměříž
Aleš Bravenec, Sazovice – Klára Novosadová, ZlínAleš Bravenec, Sazovice – Klára Novosadová, ZlínAleš Bravenec, Sazovice – Klára Novosadová, ZlínAleš Bravenec, Sazovice – Klára Novosadová, ZlínAleš Bravenec, Sazovice – Klára Novosadová, Zlín
JaJaJaJaJan Vn Vn Vn Vn Válekálekálekálekálek, K, K, K, K, Kooooojjjjjeeeeetín – Vlatín – Vlatín – Vlatín – Vlatín – Vladididididimírmírmírmírmíra Návra Návra Návra Návra Návraaaaatttttooooovvvvvá, Ká, Ká, Ká, Ká, Kooooojjjjjeeeeetíntíntíntíntín

MiMiMiMiMirrrrroslaoslaoslaoslaoslav Sivv Sivv Sivv Sivv Sivákákákákák, Pr, Pr, Pr, Pr, Praha – Luciaha – Luciaha – Luciaha – Luciaha – Lucie Boe Boe Boe Boe Bojkjkjkjkjkooooovvvvvá, Prá, Prá, Prá, Prá, Prahaahaahaahaaha
VlaVlaVlaVlaVladididididimír Barmír Barmír Barmír Barmír Bartttttošekošekošekošekošek, V, V, V, V, Vrrrrrchoslachoslachoslachoslachoslavice – Zuzavice – Zuzavice – Zuzavice – Zuzavice – Zuzana Vna Vna Vna Vna Valošalošalošalošaloškkkkkooooovvvvvá, Krá, Krá, Krá, Krá, Kroměřížoměřížoměřížoměřížoměříž

V měsíci září se do našeho města přistěhovalo 8 občanů, 9 osob
se přestěhovalo v rámci obce, odstěhovalo se 7 osob a narodilo
se 1 dítě.

Společenská kronika
září 2006

BlahopřáníBlahopřáníBlahopřáníBlahopřáníBlahopřání

Dne 21.10.2006 oslavil své 70. narozeni pan
 Ján ŠaríkJán ŠaríkJán ŠaríkJán ŠaríkJán Šarík

z ulice Dr. Emila Axmana. Do dalších let mu přejí vše
nejlepší, rodinnou pohodu a hlavně pevné zdraví manželka, dcera
s vnoučaty a rodina Bakajova.

– – – – – Dagmar ZapletalováDagmar ZapletalováDagmar ZapletalováDagmar ZapletalováDagmar Zapletalová, matrika a evidence obyvatel  –, matrika a evidence obyvatel  –, matrika a evidence obyvatel  –, matrika a evidence obyvatel  –, matrika a evidence obyvatel  –

MěsMěsMěsMěsMěsttttto Chro Chro Chro Chro Chropopopopopyněyněyněyněyně spolu s firmou Dlažba DrDlažba DrDlažba DrDlažba DrDlažba Dragonagonagonagonagon CCCCCyryryryryril,il,il,il,il, pomáhali
v rámci svých možností, vytvářet potřebné podmínky pro sportovní
přípravu Lukáše PurLukáše PurLukáše PurLukáše PurLukáše Purkkkkkarararararaaaaa v sezóně 2006 – kategorii juniorů.

Výsledky:Výsledky:Výsledky:Výsledky:Výsledky:
Závod Českého poháru Plzeň 2006 – 3. místo
Závod Českého poháru Poděbrady 2006 – 9. místo
Závod Českého poháru Mělník 2006 – 5. místo
Závod Českého poháru Nymburk 2006 – 5. místo
Mistrovství České republiky Tábor 2006 - 5.místo
Závod Českého poháru Zlín 2006 – 4. místo
Závod Českého poháru Sokolov 2006 – 2. místo
Celkové umístění v závodech Českého poháru 2005 – 5. místo

K úspěšné sezóně Lukášovi gratulujeme.
RedakceRedakceRedakceRedakceRedakce

Triatlonová sezóna 2006 skončila
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Chropyňské počasí
září 2006

2222211111. 1. 1. 1. 1. 111111. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006 (úterý) od  19.00 hod. zábavný pořad „Sanatorium“
s obsazením, které zaručuje příjemně prožitý večer
plný zábavy a odreagování se od všech starostí.
Účinkují Karel Šíp, Josef Náhlovský a Dagmar
Zázvůrková. (Vstupné: důchodci a studenti
130,- Kč, ostatní vstupné: 150,- Kč)

Zpravodaj města Chropyně.Zpravodaj města Chropyně.Zpravodaj města Chropyně.Zpravodaj města Chropyně.Zpravodaj města Chropyně. Vydává město Chropyně.
AAAAAdrdrdrdrdresa resa resa resa resa redakedakedakedakedakce:ce:ce:ce:ce: MěÚ Chropyně, náměstí Svobody č. 29, PSČ 768 11.
TTTTTelefelefelefelefelefon:  5on: 5on: 5on: 5on: 573 500 773 500 773 500 773 500 773 500 746,  546,  546,  546,  546,  573 500 732.73 500 732.73 500 732.73 500 732.73 500 732.

Redakce: Redakce: Redakce: Redakce: Redakce: František Hrabal, Ing. Jiří Rosecký.

G rG rG rG rG ra fa fa fa fa fická rická rická rická rická real ieal ieal ieal ieal izace: zace: zace: zace: zace: Tomáš Rozkošný.
J aJ aJ aJ aJ azykzykzykzykzykooooo vvvvvá úprá úprá úprá úprá úpraaaaa vvvvva: a:  a:  a:  a:  Jana Wiedermannová.
TTTTTiiiiisssssk: k:  k:  k:  k:  HART PRESS, spol. s r.o., Otrokovice.

FFFFFoooootttttooooo:::::  redakce, Z. Dolníček, J. Pospíšilová, základní škola, mateřská
škola, Pionýr, T. Rozkošný

RRRRRegiegiegiegiegissssst rt rt rt rt rační číslo ační číslo ační číslo ační číslo ační číslo MK ČR E 12039.
UzávěrUzávěrUzávěrUzávěrUzávěrkkkkka ta ta ta ta tohoohoohoohoohottttto čísla: o čísla: o čísla: o čísla: o čísla: 15. 10. 2006.
VVVVVyyyyychází měsíčně v náklachází měsíčně v náklachází měsíčně v náklachází měsíčně v náklachází měsíčně v nákladu 2du 2du 2du 2du 21111100 ks.  Bezpla00 ks.  Bezpla00 ks.  Bezpla00 ks.  Bezpla00 ks.  Bezplatná ditná ditná ditná ditná dissssst rt rt rt rt ribuce.ibuce.ibuce.ibuce.ibuce.
Názory autorů článků se nemusí shodovat s názory redakce.Názory autorů článků se nemusí shodovat s názory redakce.Názory autorů článků se nemusí shodovat s názory redakce.Názory autorů článků se nemusí shodovat s názory redakce.Názory autorů článků se nemusí shodovat s názory redakce.

li stopad 20062006200620062006
Přehled kulturních programů MKS Chropyně

Připravované kulturní programy na měsícPřipravované kulturní programy na měsícPřipravované kulturní programy na měsícPřipravované kulturní programy na měsícPřipravované kulturní programy na měsíc
prosi nec 2006

3.12.2006 (neděle) od 14.00 hod.  „Mikulášská tancovačka“ -
tradiční prosincová zábava pro děti a rodiče plná
písniček, soutěží a překvapení v podobě
mikulášského balíčku.

Září a babí léto patří neodmyslitelně dohromady. Babí léto jako
klimatický fenomén není jen výsadou evropské pevniny. Obdobné
stavy počasí nastávají na podzim např. i na severoamerickém
kontinentu. Zde jsou známy pod názvem indiánské léto, které vyniká
zejména barvitostí přírody.

Prvou a nejvýraznější částí babího léta je tzv. léto svatého Václava
čili svatováclavské babí léto. Tento výrazně teplý úsek časného
podzimu je příznačný pro podstatnou část evropského subkontinentu.
Tak např. ve Francii se nazývá léto svatého Maurice a v Německu a
Maďarsku je v lidové meteorologii označován jako léto svatého
Michala.

Svatováclavské babí léto podle měření stanic s dlouhými řadami
pozorování v dlouhodobém průměru u nás nastupuje ve dnech
v polovině poslední zářijové dekády a trvá až po dny kolem poloviny
první říjnové dekády. Pravděpodobnost jeho výskytu dosahuje
až 70 %.

Úryvek z pamětí: „Rok 1785 byl mokrý, studený, a proto neúrodný.
11. dubna zmrzl u Poličky kočí i s koněm, žně začínaly na Poličsku až
v polovině září. Na den svatého Václava (28.9.) zima byla tuhá,
odpoledne pak studený déšť se sněhem padal a na svatého Michala
(29.9.) napadl nový sníh. Potom začalo krásné babí léto, bez mrazu
a větru, lidé orali bez kabátů, bylo teplo téměř jako ve žních, když se
vozily mandele.“

Z místního pozorování v měsíci září:Z místního pozorování v měsíci září:Z místního pozorování v měsíci září:Z místního pozorování v měsíci září:Z místního pozorování v měsíci září:
- průměrná minimální ranní teplota byla 12,5 °C
- průměrná maximální denní teplota byla 21,6 °C
- celkové množství srážek v měsíci bylo 26 mm/m2

- průměrný tlak vzduchu, měřený ve 14:00, byl 995,8 hPa.

PrPrPrPrPraaaaanosnosnosnosnostiky na měsíc litiky na měsíc litiky na měsíc litiky na měsíc litiky na měsíc lissssstttttopaopaopaopaopad:d:d:d:d:
Když krtek v listopadu ryje, budou na Vánoce létat komáři.
Studený listopad – zelený leden.
Jaký bývá v listopadu čas, taký obyčejně v březnu zas.
Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.
Listopadové sněžení neškodí osení.
Třímá-li v listopadu, bude dobrý rok.
Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy brzy se uchytí.

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

11.12.2006 (pondělí)  od 19.00 hod.  „Vánoce na valašsku“ –
vánoční koncert skupiny Fleret s hostem Jarmilou
Šulákovou

15.12.2006 (pátek) od 10.00 hod. „Jak jsme přišli na svět“ –
písničkové vystoupení Pavla Nováka určené pro
I. stupeň ZŠ, MŠ a rodiče s dětmi

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