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Vážení spoluobčané,
začíná rok 2007, první rok, ve kterém

chceme ukrojit „pořádný kus z koláče“
volebního programu nově zvoleného
Zastupitelstva města Chropyně na léta 2006
– 2010, který byl, po některých připomínkách
a doplnění, přijat a jednohlasně schválen
všemi 17 přítomnými zastupiteli města na
veřejném plenárním zasedání zastupitelstva
města dne 20. prosince minulého roku.

Dalším významným momentem bylo i
schválení Rozpočtu města Chropyně na rok
2007, ve kterém se již počítá s financováním
některých investičních akcí v tomto roce.
Samozřejmě, že naše vlastní f inanční
prostředky na všechny akce nestačí, proto
bylo velmi nutné zahájit intenzivní jednání
s kompetentními orgány a institucemi za
účelem získání dotací ze státního rozpočtu a
případně i ze strukturálních fondů Evropské
unie. Proto jsme si nemohli dovolit „sto dnů
hájení“, jak bývá zvykem v naší nejvyšší

politice, ale museli jsme co nejrychleji začít
jednat, protože „kdo dřív přijde, ten dřív …..“.

Výhodou bylo, že některé projekty byly
již připravené a přichystané k realizaci. Proto
se nám podařilo již v závěru loňského roku
získat ze státního rozpočtu dotaci ve výši
13,5 mil. Kč na rekonstrukci koupaliště a díky
0,7 mil. Kč z našeho rozpočtu mohou začít
práce na vlastní rekonstrukci tak, aby mohla
být dokončena ještě před zahájením letošní
koupací sezóny.

Z těch dalších největších investičních akcí
bych chtěl jmenovat vybudování
inženýrských sítí pro výstavbu rodinných
domů v lokalitě Podlesí, které budou
financovány jak vlastními prostředky
z rozpočtu města ve výši cca 1,7 mil. Kč, tak
i formou úvěru, dále další etapa regenerace
panelového sídliště – úprava okolí tělocvičny
a pokračování cyklostezky ve směru k ulici
Fučíkova v rozsahu celkem cca 5 mil. Kč,
a to 1,5 mil. Kč z rozpočtu města a 3,5 mil. Kč

ze státního rozpočtu, který však bude znám
až ve druhé polovině roku.

Dále chceme letos proinvestovat
minimálně 1,5 mil. Kč na výstavbě Sběrného
dvora v lokalitě tzv. Cikorky, začít budovat
cyklostezku vedoucí mimo hlavní silnici na
trase Chropyně – Plešovec, která letos počítá
s dořešením majetkoprávních záležitostí
a zpracováním projektu na získání dotace
v předpokládané výši cca 7 mil. Kč,
a samozřejmě chceme dále pokračovat na
rekonstrukci a modernizaci školských budov
na ulici Komenského a J. Fučíka, objektu
mateřské školy na ulici Tyršova, Základní
umělecké školy na ulici Komenského
a modernizaci školní jídelny na ulici
Ječmínkova v souladu s novými hy-
gienickými normami a předpisy – na tyto akce
je v rozpočtu města připraveno cca 3,5 mil.
Kč a o další f inanční prostředky bude
požádáno ze státního rozpočtu.
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Z těch drobnějších investičních akcí
chceme v letošním roce provést
rekonstrukci minimálně jedné autobusové
zastávky ve městě, dokončit opravy zídek
na hřbitově v Plešovci a v Chropyni
v rozsahu cca 700 tis. Kč, postupně
modernizovat stávající Dům s pečo-
vatelskou službou s cílem zlepšování
sociálních služeb pro naše starší

spoluobčany za cca 400 tis. Kč, provést
osvětlení přechodů na hlavním průtahu
městem za cca 140 tis. Kč, provést
postupnou rekonstrukci nevyhovujícího
osvětlení na ulici Drahy a chodníku od
parkoviště u rybníka ve směru na ulici Hrad
ve výši cca 105 tis. Kč a zlepšovat vybavenost
Městského kulturního střediska v rozsahu cca
200 tis. Kč.

Kompletní Volební program máte k dispozici

jednak na webových stránkách města
Chropyně na adrese  www.muchropyne.cz
a jednak v tomto čísle Zpravodaje.

Závěrem mi dovolte, vážení spoluobčané,
vyjádřit přání, že se nám podaří všechny tyto
akce, které jsou v tomto volebním programu
do roku 2010, zrealizovat, a tím opět o kousek
vylepšit prostředí města, ve kterém žijeme.
– Ing. P– Ing. P– Ing. P– Ing. P– Ing. Peeeeetr Vtr Vtr Vtr Vtr Večeřaečeřaečeřaečeřaečeřa, mís, mís, mís, mís, místttttososososostttttarararararosososososttttta měsa měsa měsa měsa městtttta –a –a –a –a –

Investiční akce v roce 2007

Poplatek za „komunální odpad“ v roce 2007
Zastupitelstvo města Chropyně na svém

prosincovém zasedání schválilo obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2006 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Touto
vyhláškou byla stanovena také sazba poplatku
pro rok 2007, která činí Kč 492,- na poplatníka.
Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách,
a to k 20.2.2007 (Kč 246,-) a k 20.7.2007
(Kč 246,-). Poplatky, které nebudou uhrazeny
včas, je možno zvýšit až na trojnásobek.

Připomínám, že:

Osvobození od placení poplatku jsou:
a) vlastníci staveb v katastrálním území

Chropyně a Plešovec určených nebo
sloužících k individuální rekreaci, kteří
již platí z titulu trvalého bydliště ve
městě Chropyni, podmínkou os-
vobození je, že v uvedené stavbě není
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba;

b) poplatníci dlouhodobě žijící v zahraničí

(minimálně 1 rok) na základě písemného
prohlášení poplatníka nebo osoby
blízké;

c) poplatníci dlouhodobě bydlící na
ubytovně v Chropyni, Díly 620, po
předložení potvrzení o ubytování;

d) poplatníci ve výkonu trestu na základě
písemného prohlášení poplatníka nebo
osoby blízké;

e) poplatníci umístění v dětských domovech
a podobných zařízeních na základě
písemného potvrzení příslušného zařízení.

Úlevy jsou poskytovány těmto poplatníkům:
a) Poplatníkovi v případě, že je poplatník

starší nebo dosáhne v příslušném
kalendářním roce 70 let, ve výši 50 %
sazby (v minulém období bylo
zohledňováno 80 let).

b) Novorozeným dětem ve výši poplatku
odpovídající částce za měsíc, ve kterém
se narodily.

O úlevy není třeba žádat, jsou poskytovány
automaticky.

Celé znění vyhlášky si můžete přečíst na úřední
desce před budovou MěÚ, na internetových
stránkách www.muchropyne.cz nebo je
vyhláška k nahlédnutí na sekretariátě MěÚ.

Pokud máte dotazy k výše uvedenému
poplatku kontaktujte pí. Valáškovou osobně,
kancelář č. 6, případně telefonicky
573 500 734.

– Renáta Valášková, referent HSO –– Renáta Valášková, referent HSO –– Renáta Valášková, referent HSO –– Renáta Valášková, referent HSO –– Renáta Valášková, referent HSO –
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Zastupitelstvo města, zvolené v roce
2006, se sešlo ke svému 2. jednání ve středu
20. prosince 2006. Zastupitelé se dostavili
v plném počtu 17 členů, na jednání přišlo
19 občanů. Hlavními body jednání byla
volba členů výboru f inančního a
kontrolního, rozpočtová opatření přís-
pěvkových organizací a Města Chropyně,
Jednací řád zastupitelstva, obecně závazná
vyhláška č. 2/2006, rozpočet Města
Chropyně, zrušení usnesení o změnách
Územního plánu a volební program na léta
2006 – 2010. Zastupitelstvo města také
schválilo Zřizovací listinu Sboru
dobrovolných hasičů Obce Chropyně,
kategorie JPO III.

Jednací řád zastupitelstva městaJednací řád zastupitelstva městaJednací řád zastupitelstva městaJednací řád zastupitelstva městaJednací řád zastupitelstva města
Jednací řád byl zastupitelstvu předložen

ke schválení již na 1. zasedání. Zastupitel ing.
Kroupa ovšem vznesl několik poz-
měňovacích návrhů, které nebylo možno
zahrnout do předloženého jednacího řádu,
a proto byl spolu s tajemníkem MěÚ ing.
Kotulou pověřen přípravou nového
jednacího řádu, který byl předložen právě
na tomto zasedání. Nově byl v jednacím řádu
zakotven bod, který dává větší prostor pro
přípravu předkladatele materiálu na diskuzi.
Zastupitel, který k dané problematice chce
podat pozměňovací návrh(y), je žádán, aby
své návrhy předal předkladateli materiálu
alespoň 2 dny před zasedáním, a tím dal
možnost předkladateli připravit se
dostatečně na jeho návrhy a předejít tak
možnému odložení projednání na další
jednání zastupitelstva.

I k tomuto jednacímu řádu však vznesli
zastupitelé několik připomínek – byla
vypuštěna faktická poznámka nebo
jmenovité uvedení zastupitelů, jak kdo
hlasoval v případě, že hlasování nebylo
jednotné.

Jednací řád byl schválen, ale jelikož
vypuštěním některých bodů ztratil souvislosti,
byl ing. Kroupa pověřen předložit návrh
upraveného znění Jednacího řádu
Zastupitelstva města Chropyně na
červnovém zasedání.

Volba členů KV a FV ZMChVolba členů KV a FV ZMChVolba členů KV a FV ZMChVolba členů KV a FV ZMChVolba členů KV a FV ZMCh
Předsedové Výboru finančního

Zastupitelstva města Chropyně a Výboru
kontrolního Zastupitelstva města Chropyně
byli zvoleni z řad členů zastupitelstva již na
prvním zasedání nově ustaveného
zastupitelstva. Na tomto zasedání předložili
předsedové výborů návrhy na personální
obsazení výborů, které zastupitelstvo
schválilo. Složení výborů je tedy následující:

Výbor finanční Zastupitelstva města
Chropyně: předseda – MVDr. Stanislav Frkal,
členové – Ing. Pavel Jurtík, Ing. Marcela
Kovaříková, Ing. Ladislav Otevřel, Ing. Jiří
Rosecký.

Výbor kontrolní Zastupitelstva města
Chropyně: předseda – Miroslav Charvát,
členové – Ing. Josef Maršál, Ing. Marek Míša,
Bc. Jaroslav Krejčíř, Václav Krč.

Po schválení volby členů výborů byly
následně schváleny i plány práce těchto
výborů v roce 2007.

Majetkoprávní záležitostiMajetkoprávní záležitostiMajetkoprávní záležitostiMajetkoprávní záležitostiMajetkoprávní záležitosti
Zastupitelstvo města schválilo prodej

pozemků v lokalitě Sádky Chropyně –
zastavěná plocha o výměře 61 m2, ostatní
plocha o výměře 557 m2, vodní plocha o
výměře 89 m2 a orná půda o výměře 272 m2

– Rybářství Přerov a. s., gen. Šteánika 5,
Přerov za cenu 70,50 Kč/m2. Dále byly
schváleny prodeje – zahrada o výměře
45 m2 panu T.L. za cenu 150,- Kč/m2, ostatní
plocha o výměře 281 m2 panu F.M. za cenu
100 Kč/ m2, bytová jednotka č. 23/5 v domě
č.p. 23 na nám. Svobody za cenu 161 tis. Kč
firmě Reality Dvořák Radovan, Albertova
3985, Kroměříž, a tzv. Z-domek na ulici
Tyršova č.p. 523 paní J.M. za cenu
400 tis. Kč.

Zastupitelstvo města schválilo odkoupení
pozemků – ostatní plocha o výměře 4122 m2

a zahrada o výměře 528 m2 – od firmy Fatra,
a.s., Napajedla, tř. T. Bati 1541, za cenu
300 tis. Kč bez DPH.

Zastupitelstvo ještě změnilo usnesení
č. 20/2/19/06 ze dne 27.9.2006, kterým
schválilo darovací smlouvu mezi Městem
Chropyně a Správou vojenského bytového
fondu Praha se sídlem U Prioru 8, Praha 6.
Hodnota darovaných nemovitostí včetně
součástí a příslušenství činila v době
schválení 4,702.466,- Kč, po úpravě cen je
hodnota ve výši 5,583.924,- Kč.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006Obecně závazná vyhláška č. 2/2006Obecně závazná vyhláška č. 2/2006Obecně závazná vyhláška č. 2/2006Obecně závazná vyhláška č. 2/2006
o místním poplatku za provoz systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů nahradila OZV č. 6/2005 ze dne
19.12.2005. Vyhláška upravuje výpočet výše
poplatku za komunální odpad, který se pro
rok 2007 zvyšuje na 492,- Kč, neboť
opětovně došlo ke zvýšení nákladů
spočívajících v odvozu a uložení odpadů na
skládkách. Zastupitelstvo města také upravilo
Článek 6 – Úlevy, ve kterém snížilo věkovou
hranici pro poskytnutí úlevy osobám, které
jsou starší nebo v příslušném roce dosáhnou
věku 70 let místo původních 80.

Zrušení souhlasů se změnami ÚzemníhoZrušení souhlasů se změnami ÚzemníhoZrušení souhlasů se změnami ÚzemníhoZrušení souhlasů se změnami ÚzemníhoZrušení souhlasů se změnami Územního
plánu města Chropyněplánu města Chropyněplánu města Chropyněplánu města Chropyněplánu města Chropyně

Zastupitelstvo města usnesením č. 04/18/
06 a č. 05/18/06 ze dne 21.6.2006 vyslovilo
souhlas s provedením změny č. 4 územního
plánu města Chropyně (ložisko štěrkopísku
Plešovec) resp. změny č. 5 územního plánu
města Chropyně (stavba obchodního centra
v zahradách u Zámeckého rybníka).

V průběhu prováděných změn se ovšem
orgány činné ve správním řízení vyslovily
záporně proti změnám a vznesly námitky,
které prověřoval správní orgán – odbor
rozvoje města Městského úřadu v Kroměříži.
Mezi hlavní námitky u štěrkopísku patřil
především zábor velké plochy zemědělské
půdy vysoké kvality, abnormální zatížení
dopravních cest ve směru na Skaštice, vysoká
prašnost, hlučnost a také souběh dvou těžeb,
přičemž při posuzování jejich vlivů na životní
prostředí byly posuzovány zvlášť, nikoli
dohromady, a obě dosahovaly maximálně
možných limitů. U stavby obchodního centra
to byla především blízkost národní přírodní
památky Zámecký rybník.

Zastupitelstvo města výše uvedená
usnesení z 21.6.2006 zrušilo.

VVVVVolební prolební prolební prolební prolební progrogrogrogrograaaaam na lém na lém na lém na lém na léttttta 2006 – 20a 2006 – 20a 2006 – 20a 2006 – 20a 2006 – 201111100000
Návrh volebního programu, sestaveného

z volebních programů zvolených stran,
přednesl místostarosta města Ing. Petr
Večeřa. Zastupitelé vznesli k volebnímu
programu spoustu pozměňovacích a
doplňujících návrhů, o kterých se postupně
hlasovalo. Volební program doplnilo
pravidelné konání Dne starosty 1x ročně,
snaha o zajištění potřebných podmínek pro
navrácení expozice E. Filly a zapojení
věcných připomínek občanů do projektu
Regenerace sídliště. Celý volební program
zastupitelstva na léta 2006 – 2010 si můžete
přečíst na jiném místě ve Zpravodaji.

DiDiDiDiDissssskkkkkuzuzuzuzuze a závěre a závěre a závěre a závěre a závěr
Ze všeobecné rozpravy vzešel jeden

podnět: prověřit možnost zobousměrnění
Nádražní ulice od křižovatky s ulicí Moravská
až po nádraží.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve
21:45. Příští zasedání se bude konat
28. března 2007 a mj. bude projednáváno
Rozpočtové opatření č. 1 Města Chropyně
v roce 2007, informace o hospodaření Města
Chropyně v roce 2006 nebo zpráva o
činnosti Komise k projednávání přestupků
Města Chropyně v roce 2006.

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

Z jednání zastupitelstva města

ProdámProdámProdámProdámProdám

Soukromá inzerce

� byt 3+1 v Chropyni, panelový
v osobním vlastnictví se zděným jádrem.
Pokoje neprůchozí. Velký balkón (přes
3 pokoje) s výhledem na koupaliště.
Dům po rekonstrukci (zateplení, střecha,
balkony). 4.poschodí. Volný po dohodě
(ihned).
Kontakt: e-mail: marfabi@seznam.cz,
telefon: 607275618.
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Z jednání rady města
Rada města na svých jednáních:Rada města na svých jednáních:Rada města na svých jednáních:Rada města na svých jednáních:Rada města na svých jednáních:
- rozhodla rozhodla rozhodla rozhodla rozhodla nadále nepronajímat pozemky

v lokalitě Mlýn k umístění garáží a uložila
vedoucí hospodářsko-správního odboru
informovat nájemce a vyzvat je k předání
pozemků v původním stavu (bez garáží)
v termínu do 31.3.2007;

- uložilauložilauložilauložilauložila řediteli SMM sjednat s paní O.M.
nájemní smlouvu na pronájem kanceláří
na ulici Komenského 348 a to na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce;

- rrrrrozhoozhoozhoozhoozhodladladladladla přispět částkou 15.000,- Kč
Římskokatolické farnosti Chropyně,
Komenského 31 na úhradu energií v roce
2006;

- zamítlazamítlazamítlazamítlazamítla žádost Církevní základní školy
v Kroměříži, Velké náměstí 49, z důvodu,
že přispíváme pouze na činnosti ZŠ
v Chropyni a na činnosti jiných škol
příspěvky neposkytujeme;

- rrrrrozhoozhoozhoozhoozhodladladladladla přispět částkou 30.000,- Kč
v roce 2007, z toho 15.000,- Kč na energie
a 15.000,- Kč na opravy Římskokatolické
farnosti Chropyně, Komenského 31;

- schválilaschválilaschválilaschválilaschválila podmínky pronájmu sloupů
veřejného osvětlení k umístění reklamních
poutačů se sazbami 1.460,- Kč/rok nebo
4,- Kč/den;

- rozhodlarozhodlarozhodlarozhodlarozhodla o vykácení dvou vzrostlých
borovic v parku v Plešovci a jedné břízy
v téže lokalitě;

- schvál i laschvál i laschvál i laschvál i laschvál i la navržený harmonogram
rekultivace skládky „Smeťák“ a uložila
vedoucímu odboru výstavby a životního
prostředí v tomto smyslu informovat
Krajský úřad;

- ssssstttttaaaaanononononovilavilavilavilavila částku ve výši 3.000,- Kč jako
náhradu panu V.K. za materiál použitý na
stavbu garáže ve dvorním traktu domu
na ul. Komenského 163. Garáž bude
užívána nájemníky bytového domu na ul.
Komenského 163 jako kolárna a
kočárkárna;

- rozhodlarozhodlarozhodlarozhodlarozhodla o ukončení nájemního vztahu
s paní M.O. na garáž Komenského 163;

- vyslovila souhlasvyslovila souhlasvyslovila souhlasvyslovila souhlasvyslovila souhlas s přidělením bytu 2+1
na ul. J. Fučíka 675 paní J.M. na dobu
určitou počínaje dnem 15.12.2006;

- vyslovila souhlasvyslovila souhlasvyslovila souhlasvyslovila souhlasvyslovila souhlas s názvem prostoru před
tělocvičnou TJ Chropyně – „Hanácké
náměstí“ a uložila vedoucímu odboru
výstavby a životního prostředí postupovat
v souladu se zákonem č. 128/2000
o obcích a předložit radě města písemný
materiál řešící pojmenování tohoto
prostoru;

- vyslovila souhlasvyslovila souhlasvyslovila souhlasvyslovila souhlasvyslovila souhlas s názvem prostoru od
ulice Františkov ve směru na Skaštice –
„Skaštická ulice“ a uložila vedoucímu
odboru výstavby a životního prostředí
postupovat v souladu se zákonem č. 128/
2000 o obcích a předložit radě města
písemný materiál řešící pojmenování
tohoto prostoru;

- udělilaudělilaudělilaudělilaudělila panu Jaromíru Muchovi, Sadová
4171 Kroměříž, výjimku z ustanovení
čl. 3 obecně závazné vyhlášky Města
Chropyně č. 3/2003, o zajištění veřejného
pořádku při pořádání veřejných
hudebních produkcí, a to na hudební
produkci pořádanou dne 25.12.2006 a to
s tím, že bude ukončena do 01:00 hodin
následujícího dne;

- schválilaschválilaschválilaschválilaschválila proplacení 20 dnů nevyčerpané
řádné dovolené z roku 2005 ředitelce
příspěvkové organizace Mateřská škola
Chropyně z prostředků na platy
z Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy v nejbližším výplatním
období;

- vyslovi la souhlasvyslovi la souhlasvyslovi la souhlasvyslovi la souhlasvyslovi la souhlas s rozdělením
kompetencí mezi starostu a místostarostu
města Chropyně pro volební období 2006
– 2010;

- vyslovi la souhlasvyslovi la souhlasvyslovi la souhlasvyslovi la souhlasvyslovi la souhlas se zapůjčením
monitorovacího zařízení na měření
rychlosti v našem městě v průběhu
měsíce prosinec 2006;

- jmenojmenojmenojmenojmenovvvvvalaalaalaalaala komisi Sbor pro občanské
záležitosti ve složení předseda: Mgr. Jana
Milotová, členové: Martina Žáková, Jana
Tesařová, Marta Kytlicová, Františka
Hanáková, Vladimíra Supová, Pavla
Novotná, Dana Jedličková, Marcela
Rejtrová, Dana Kunčarová, Kateřina
Lučanová;

- jmenojmenojmenojmenojmenovvvvvalaalaalaalaala Komisi pro výchovu, vzdělání,
kulturu a sport ve složení předseda: Mgr.
Danuše Zapletalová, členové: Magda
Rapantová, Mgr. Milan Bajgar, Bc. Marta
Blažková, Květoslava Dvořáková, Hana
Paňáková;

- udělila udělila udělila udělila udělila výjimku  z ustanovení čl. 3 Obecně
závazné vyhlášky Města Chropyně
č. 3/2003, o zajištění veřejného pořádku
při pořádaní veřejných hudebních
produkcí, panu Rostislavu Stavinohovi,
provozovateli Restaurace Mix, Moravská
689 Chropyně, na veřejné hudební
produkce pořádané v pátek a sobotu
v období od 1.1.2007 do 31.12.2007 s tím,
že bude ukončena do 03:00 hodin
následujícího dne; dne 24. prosince 2006
s tím, že bude ukončena do 03:00 hodin
následujícího dne; za splnění obvyklých
podmínek;

- vybralavybralavybralavybralavybrala za dodavatele osvětlení chodníku
na ulici Komenského mezi křižovatkou u
Fatry po ulici Hrad nabídku firmy SAM
Elektro s termínem realizace v květnu
2007;

- u loulouloulouloži laž i laž i laž i laž i la zajistit výběrové řízení na
dodavatele stavby Sběrný dvůr a projednat
možnosti získání dotace na tuto stavbu;

- vyvyvyvyvyjádřilajádřilajádřilajádřilajádřila souhlas s investičním záměrem
firmy Velkosklad s plasty, s.r.o., vybudovat
řadové garáže v Nádražní ulici a bytový
dům na ulici Moravská;

- vyslovilavyslovilavyslovilavyslovilavyslovila souhlas vlastníka nemovitosti
budovy Komenského 32 se žádostí paní
Ilony Mihókové na změnu užívání části
provozovny na restauraci s posezením
místo internetové kavárny;

- zamítlazamítlazamítlazamítlazamítla žádost obyvatel domů č.p. 787 a
788 o vykácení dubu před tímto domem;

- u loulouloulouloži laž i laž i laž i laž i la informovat manžele S.,
požadujících zahrnutí nevýhradního
ložiska štěrkopísku v prostoru luk Hejtman
do Územního plánu města Chropyně,
o skutečnosti, že požadavek bude
zapracován jednak v územně analytických
podkladech, jež zpracuje obec Kroměříž
ještě v letošním roce, a dále bude
zapracován v novém územním plánu
města Chropyně, jehož zpracování se
předpokládá během tohoto volebního
období;

- přidělilapřidělilapřidělilapřidělilapřidělila byt v Domě s pečovatelskou
službou č.p. 27 paní F.C. a uložila sepsat
nájemní smlouvu k 15.1.2007;

- přidělilapřidělilapřidělilapřidělilapřidělila byt o velikosti 1+kk v domě
Tyršova č.p. 833 panu P.U. za cenu nájmu
35,- Kč/m2 a uložila sepsat nájemní
smlouvu k 15.1.2007;

- vyhovělavyhovělavyhovělavyhovělavyhověla žádosti Mysliveckého sdružení
Chropyně o poskytnutí slevy ve výši
4.000,- Kč z pronájmů místností
v Městském kulturním středisku dne
10.2.2007 za účelem pořádání
Mysliveckého plesu;

- vyslovilavyslovilavyslovilavyslovilavyslovila souhlassouhlassouhlassouhlassouhlas s výpovědí z nájmu bytu
pro pana L.K. z bytového domu Díly 561,
paní B.K. z bytového domu Díly 556, paní
D.V. a paní K.P. z bytového domu Tyršova
833;

- vyhovyhovyhovyhovyhovělavělavělavělavěla žádosti pana P.O. o prodloužení
nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou
do 31.12.2007 za předpokladu že bude
řádně platit stanovený nájem včetně
splácení dlužné částky;

- vyhovyhovyhovyhovyhovělavělavělavělavěla žádosti předsedkyně ZO
SPCCH Chropyně o bezplatný pronájem
velkého sálu v MKS Chropyně dne
22.2.2007 pro konání výroční členské
schůze ZO SPCCH Chropyně;

- uložilauložilauložilauložilauložila sepsat s paní Ladou Zavjačičovou
nájemní smlouvu na pronájem
nebytových prostor v budově
Komenského č.p. 348 za účelem zřízení
prodejny zdravé výživy za cenu
450,- Kč/m2 na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou s platností
od 1.2.2007;

- uloulouloulouložilažilažilažilažila provést vzájemný zápočet odpisů
mezi zřizovatelem a příspěvkovými
organizacemi: Základní škola – 51.792,-
Kč, Zařízení školního stravování –
256.232,- Kč, Správa majetku města –
1,169.268,30 Kč + 201.588,86 Kč jako
doúčtování za léta 1993 – 2005;

- u loulouloulouloži laž i laž i laž i laž i la příspěvkovým organizacím
pokračování na str. 5
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Mateřská škola a Zařízení školního
stravování vrátit nevyčerpané částky za
energie z rozpočtu roku 2006, a to
54 tis. Kč, resp. 46 tis. Kč;

- schválilaschválilaschválilaschválilaschválila smlouvu o dílo č. 2/1/2006 mezi
městem Chropyně a Ing. arch. Vítem
Plesníkem, jejímž předmětem je zpracování
návrhu zadání pro změnu územního plánu
města č. 4 (těžba štěrkopísku). Ve věci
úhrady nákladů, jež souvisejí se
zpracováním dokumentace, bylo
dohodnuto, že částka 27.500,- Kč bude
uhrazena obcí a ta je následně
přefakturuje v poměrné části na jednotlivé
těžební společnosti, které o změnu
územního plánu požádaly. Firmám
Českomoravské štěrkovny se sídlem
v Mokré a Štěrkovny se sídlem
v Olomouci budou vyfakturovány
náklady ve výši 13.750,- Kč každé;

- schválilaschválilaschválilaschválilaschválila předložené platové náležitosti
pro ředitele příspěvkových organizací –

Mgr. Danuši Zapletalovou – Základní škola
Chropyně, pro Magdalénu Ratůznou –
Mateřská škola Chropyně, pro Marcelu
Vinklárkovou – Zařízení školního
stravování Chropyně a pro Ing. Svatomíra
Tichého – Správa majetku města
Chropyně;

- schválilaschválilaschválilaschválilaschválila předložené platové náležitosti
pro pracovnice organizační složky
Městská knihovna Chropyně – pro Milenu
Skřivánkovou, vedoucí, a Helenu
Maťhovou, knihovnice, a dále pro
pracovnice organizační složky
Pečovatelská služba Chropyně – pro
Libuši Hrtúsovou, vedoucí, Ivanu
Buráňovou a Marcelu Rejtrovou,
pečovatelky;

- schvál i laschvál i laschvál i laschvál i laschvál i la Smlouvu  o poskytování
sociálních služeb Pečovatelskou službou
Chropyně organizační složkou Města
Chropyně, včetně ceníku  poskytovaných
služeb, který je přílohou smlouvy, a to
s platností od 1.1.2007;

- schválilaschválilaschválilaschválilaschválila Vnitřní směrnici Městského
úřadu v Chropyni č. 1/2007 – Rozvržení
pracovní doby zaměstnanců Města
Chropyně zařazených do Městského
úřadu v Chropyni,  s platností od
1.2.2007;

- vys lov i lavys lov i lavys lov i lavys lov i lavys lov i la souhlassouhlassouhlassouhlassouhlas s odstavováním
nákladního vozu typu MAN s vlečkou
v Ječmínkově ulici za předpokladu, že
nebude ohrožena bezpečnost silničního
provozu na předmětné komunikaci a to
s omezením platnosti souhlasu do
30.4.2007;

- pověřilapověřilapověřilapověřilapověřila členy rady města Ing. Jana
Polišenského, paní Věru Sigmundovou a
pana Františka Hrabala zúčastnit se valné
hromady SDH v Plešovci.

Výpis neobsahuje body, které rada
projednala a doporučila ke schválení
zastupitelstvu (jsou součástí zprávy o jednání
zastupitelstva).

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

Z jednání rady města

V Chropyni pracuje od roku 1990
obnovený Pionýr. Někdy s většími, někdy
s menšími problémy, ale tak už to bývá všude.
Od loňského roku začala pionýrská skupina
po několika letech vyvíjet opět bohatou
činnost pro děti. Pionýři se zúčastnili mnoha
krajských akcí, v republikovém finále Stezky
získali i jedno vítězství, navštívili Ledovou
Prahu, o podzimních prázdninách vyjeli do
Liberce, Hradce Králové či na Skavsko.

V současné době dochází ve skupině
v souvislosti s novou registrací k částečné
personální ( generační?) obměně. A s ní se
objevují mnohé otazníky, „zaručené
informace“ a pochybnosti, které dobré jméno
Pionýra zrovna nepodporují.

V prvním prosinci se členové výkonného
výboru krajské rady Pionýra setkali na
Skavsku s vedoucími a instruktory tábora
Náměšť, v prvním lednovém týdnu přijeli do
Chropyně za těmi, kteří na Skavsku
z nejrůznějších důvodů v prosinci nebyli.
Seznámili jsme se dosti podrobně se situací
v pionýrské skupině Chropyně a jako
předsedkyně krajské rady Pionýra ubezpečuji
po těchto jednáních veřejnost a především
pak rodiče dětí, že na činnosti skupiny se nic
podstatného nemění.

Stejně jako vloni se děti zúčastní akce
Ledová Praha (2.-4.2.2007), na jarní
prázdniny je pro ně připraven týdenní tábor
v Rajnochovicícíh (25.2.-3.3.), pravidelné

schůzky oddílu se konají vždy v pátek od
15,00 v klubovně v budově MKS. Připravuje
se letní činnost v loňském rozsahu. S dětmi
pracují kvalifikovaní vedoucí, kterých má
skupina dostatek. Statutárním zástupcem je
i nadále paní Marcela Hrdličková (tel.
777 793 675 ).

Věřím, že tímto krátkým shrnutím stavu
z pohledu krajského řídícího orgánu Pionýra
zmizí pochybnosti a otazníky nad Pionýrem
v Chropyni.

Odcházejícím děkuji jménem ZKRP za
jejich činnost a přeji hodně zdraví a úspěchů
v osobním životě.

MgrMgrMgrMgrMgr. Dar. Dar. Dar. Dar. Dariiiiina Zdrna Zdrna Zdrna Zdrna Zdráhaloáhaloáhaloáhaloáhalovvvvvá,á,á,á,á,
předsedkyně Zlínspředsedkyně Zlínspředsedkyně Zlínspředsedkyně Zlínspředsedkyně Zlínské krké krké krké krké krajsajsajsajsajské rké rké rké rké raaaaady Pidy Pidy Pidy Pidy Pionýronýronýronýronýraaaaa

Otazníky nad Pionýrem v Chropyni ?

na tyto nástroje:
zobcová flétna, keyboard

(klávesy), trubka, lesní roh,
klarinet, saxofon.

Přihlásit se můžete do 30. června
2007 na ZŠ na ulici J. Fučíka

(vchod družinou), nebo telefonicky
na čísle 775 645 045.

SZUŠ D – MUSIC  v.o.s ,
Velehradská 625, Kroměříž

pobočka Chropyně
vyhlašuje zápis

na školní rok
2007−2008

do hudebního oboru

dokončení ze str. 4
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Volební program Zastupitelstva města Chropyně na volební období 2006 – 2010
I.I.I.I.I. Oblast výstavby a bydleníOblast výstavby a bydleníOblast výstavby a bydleníOblast výstavby a bydleníOblast výstavby a bydlení
1. podporovat vybudování infrastruktury

pro výstavbu rodinných domů v lokalitě
Podlesí;

2. usilovat o získání finančních prostředků
na postupnou rekonstrukci Městského
kulturního střediska;

3. pokračovat v rekonstrukci místních
komunikací v ulicích Nová, Křížní
a vybudování pěší zóny v ulici Míru;

4. vlastními silami dále zlepšovat stav
chodníků a místních komunikací;

5. realizovat další etapy regenerace panel.
sídliště po předchozím projednání
s občany;

6. iniciovat výstavbu dalších garáží pro
občany našeho města;

7. provést rekonstrukci autobusových
zastávek ve městě;

8. citlivě pokračovat v dalším postupném
odprodeji městských bytů v souladu se
schválenou koncepcí nakládání
s majetkem s cílem ponechání si jen
nezbytně nutného majetku, který je
významný pro další rozvoj města, a
majetek, na němž bude město
uplatňovat ochranný sociální a
stabilizační režim;

9. provádět nezbytně nutnou údržbu
bytového fondu, který zůstane
v majetku města;

10. poskytovat komplexní pomoc
stavebníkům ve všech typech bytové
výstavby v souladu se zákonnými
opatřeními;

11. modernizovat stávající DPS s cílem
zlepšení sociálních služeb pro naše starší
spoluobčany;

12. dokončit opravu zídky na hřbitově
v Plešovci a v Chropyni;

13. aktivně pomáhat při získávání dotací na
následující investiční akce:
a) nezbytné stavební úpravy budovy

tělocvičny;
b) rekonstrukce koupaliště;
c) nová víceúčelová sportovní hala;
d) nové fotbalové hřiště s umělým

povrchem, včetně rekonstrukce
tribuny;

14. pokračovat ve vybudování cyklostezky
vedoucí mimo hlavní silnici na trase
Plešovec - Chropyně a zahájit přípravné
práce na pokračování ve směru na Záříčí
a Kroměříž;

15. zajistit výstavbu Sběrného dvora
v lokalitě tzv. „Cikorky“.

II.II.II.II.II. OblaOblaOblaOblaOblassssst pot pot pot pot podnikdnikdnikdnikdnikaaaaatttttelselselselselské čiké čiké čiké čiké činnosnnosnnosnnosnnosti a služti a služti a služti a služti a služebebebebeb
1. usilovat ve spolupráci s podnikatelskou

sférou o vytvoření nových pracovních
míst a přilákání dalších podnikatelských
subjektů do našeho města, a tím pomáhat
při snižování nezaměstnanosti;

2. hledat reálné možnosti pro podporu
místních drobných a středních
podnikatelů;

3. organizovat pravidelná setkání
s podnikatelskou sférou;

4. při pronájmu nebo prodeji nebytových
prostor upřednostňovat aktivity
v chybějících službách;

5. usilovat o rozšíření obchodní sítě a
zvyšování kvality služeb ve městě;

6. vyjednat výhodnější podmínky
dopravního spojení s Kroměříží a dalšími
okolními městy pro naše občany;

7. iniciovat zřízení chirurgické a interní
ambulance přímo ve městě;

8. hledat možnosti na zkvalitnění a případné
rozšíření služeb finančních ústavů ve
městě.

III.III.III.III.III. Oblast  bezpečnost i  a ž ivotníhoOblast  bezpečnost i  a ž ivotníhoOblast  bezpečnost i  a ž ivotníhoOblast  bezpečnost i  a ž ivotníhoOblast  bezpečnost i  a ž ivotního
prostředíprostředíprostředíprostředíprostředí

1. citlivě, ve prospěch zvláště mladé
generace, posuzovat nové těžební
záměry v Chropyni a okolí s ohledem
na životní prostředí a dopravu ve městě;

2. aktivnější spoluprací s Policií  ČR
usilovat o snížení kriminality ve městě
a o zlepšování bezpečnosti, udržování
pořádku a dodržování nočního klidu ve
městě;

3. hledat možnosti pro zřízení Městské
policie ve městě, případně navázat
praktickou spolupráci s okolními městy,
kde již městskou policii mají zřízenou,
formou výpomoci;

4. instalovat kamerový systém v kritických
oblastech města;

5. provést osvětlení přechodů na hlavním
průtahu městem;

6. realizovat účinnější protipovodňová
opatření v ohrožovaných lokalitách
Chropyně a místní části Plešovec;

7. aktivně vstupovat do jednání se
znečišťovateli ŽP v našem regionu,
spolupracovat na zabezpečení
pravidelného monitoringu a zajistit
informovanost veřejnosti;

8. dbát o zvyšování úrovně pořádku
a čistoty města včetně údržby zeleně
a travnatých ploch ve městě;

9. zlevnit poplatky za odvoz komunálních
odpadů pro naše starší spoluobčany;

10. zavést pro osaměle žijící starší občany
alternativní přivolání pomoci;

11. pro zvýšení bezpečnosti občanů,
zvláště dětí, vybudovat světelnou
signalizaci na ulici Komenského a na
nám. Svobody;

12. provést rekonstrukci nevyhovujícího
veřejného osvětlení ve městě.

IVIVIVIVIV..... Oblast volného času, kultury a sportuOblast volného času, kultury a sportuOblast volného času, kultury a sportuOblast volného času, kultury a sportuOblast volného času, kultury a sportu
1. zajišťovat pravidelné a kvalitní kulturní

programy pro občany všech věkových
kategorií a umožnit bezplatný vstup na
vybrané programy pro seniory z našeho
města;

2. ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska
pořádat tradiční Hanácké slavnosti;

3. usilovat o zachování a obnovu lidových
tradic – stavění a kácení máje, hodová
tradice, vánoční koncerty, rozsvícení
vánočního stromu apod.;

4. společně s Muzeem Kroměřížska
zajišťovat provoz chropyňského zámku;

5. intenzivněji propagovat chropyňský
zámek a okolí pro zvýšení turistických
aktivit ve městě;

6. podporovat rozvoj sportovních činností
a aktivit, zejména u těch sportů, kde je
zapojen největší počet dětí a mládeže,
včetně finančních příspěvků v rámci
rozpočtových možností města;

7. usilovat o zpětné vrácení pozemků
v lokalitě bývalých lázní a jejich využití
k vybudování odpočinkové a relaxační
zóny;

8. pomáhat vytvářet podmínky pro činnost
a spolupracovat se společenskými
organizacemi, spolky a občanskými
sdruženími působícími na území našeho
města;

9. usilovat o navrácení stálé expozice
našeho rodáka Emila Filly zpět do
Chropyně.

VVVVV..... Oblast školstvíOblast školstvíOblast školstvíOblast školstvíOblast školství
1. pokračovat v rekonstrukci školských

budov na ulici Komenského a J. Fučíka;
2. zajistit další rekonstrukci objektu

Mateřské školy na ulici Tyršova;
3. pokračovat v rekonstrukci školní jídelny

na ulici Ječmínkova v souladu s novými
hygienickými normami a předpisy;

4. vytvářet podmínky pro zlepšování
vybavenosti škol, a tím docílit zvýšení
kvality výuky, včetně vytváření
podmínek pro rozšíření mimoškolní
činnosti dětí;

5. podporovat rozvoj školního a
předškolního stravování, včetně
finančně dostupné stravy pro naše starší
spoluobčany.

VI.VI.VI.VI.VI. Oblast státní správy a samosprávyOblast státní správy a samosprávyOblast státní správy a samosprávyOblast státní správy a samosprávyOblast státní správy a samosprávy
1. trvale zajišťovat co největší

informovanost občanů o dění ve městě
s cílem rozvíjet jejich zájem na řešení
veřejných záležitostí;

2. při práci všech orgánů města využívat
v co největší míře připomínky a náměty
občanů, včetně využití referenda či
petice;

3. v rámci svěřených pravomocí zvyšovat
účinnost státní správy v oblasti veřejného
pořádku a bezpečnosti občanů;

4. organizovat pravidelně 1x ročně „Den
starosty“.

Na financování akcí obsažených v tomto
volebním programu budou zapojeny jednak
vlastní finanční prostředky z rozpočtu města,
dále ze státního rozpočtu a z fondů EÚ.

– Ing. P– Ing. P– Ing. P– Ing. P– Ing. Peeeeetr Vtr Vtr Vtr Vtr Večeřaečeřaečeřaečeřaečeřa, mís, mís, mís, mís, místttttososososostttttarararararosososososttttta měsa měsa měsa měsa městtttta –a –a –a –a –
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Ohlédnutí za vánočními koncerty
Už se stalo tradicí, že v adventním čase

pořádají pěvecké sbory Cantinella a Schola
Melodica, za účasti hostů z kroměřížských
konzervatoří, koncert nejen pro veřejnost,
ale také (jako takovou malou generálku na
odbourání trémy) výchovné koncerty pro
žáky základní školy. Se samotným
koncertem se pak neomezují pouze na
Chropyni, ale  v loňském roce navíc svůj
adventní program zazpívali i v Břestě a ve
Skašticích.

Ačkoli se to může posluchačům zdát
jako jednoduchá záležitost – uspořádat a
připravit koncert, není tomu tak. Práce na
přípravě koncertu začíná už na jaře –
sháněním vhodných skladeb, jejich
kopírování, rozepisování atd. Samozřejmě
také shánění sponzorských darů, ze kterých
se hradí notový materiál (dnes vám nikdo
zdarma nic nedá), jiné potřebné věci pro
sbory nebo soustředění. To je ovšem práce
především pro sbormistry.

Aktivní účast zpěváků přichází na řadu na
prázdninovém soustředění, kde, kolikrát
v parném létě, místo aby byli někde u vody,
studují první notové řádky z repertoáru
adventního koncertu. Od září začíná zkoušet
i orchestr, a dirigent tak musí absolvovat třeba
i 4 zkoušky týdně. Přitom chodí do práce nebo
studuje. Zpěváci zase chodí do školy, do
zaměstnání… a to vše se musí skloubit tak,
aby se všichni alespoň jednou týdně sešli a
pracovali na tom, aby výsledek jejich práce
byl lahodný pro ucho posluchače.

Jakmile adventní koncert skončí
a „přehoupnou“ se Vánoce, je čas zaměřit
se na první část roku.

Pěvecký sbor Cantinella věnuje svou
činnost přípravě Akademie žáků ZŠ či účasti
na individuálních soutěžích.

Schola se připravuje na dobu postní,
Velikonoce a jiné liturgické svátky, případně
na jarní či letní koncert. Jeden takový nás
čeká i v letošním roce.

Pokud vše dobře dopadne, budeme
zhruba v červnu pořádat koncert v kostele
v Hulíně a začátkem července bychom měli
odcestovat do Rakouska, do našeho
partnerského města Seekirchen, kam jsme
byli pozváni a kde kromě poznání nového
prostředí budeme i koncertovat. Zpěv
scholy se tak rozšíří nejen za hranice kraje,
ale dokonce za hranice republiky. Držte
nám palce.

Závěrem bychom chtěli poděkovat
všem, kteří se svou tvrdou prací a pílí
v průběhu roku snaží v době adventu
navodit tu krásnou vánoční atmosféru.
Také všem, kteří nás podporují po finanční
stránce – Městu Chropyně, Římsko-
katolickým farnostem sv. Jiljí v Chropyni a
sv. Jakuba v Břestě, firmě Ermonta s.r.o.
z Břestu a dvěma sponzorům, kteří si
nepřejí být jmenováni. V neposlední řadě
také ochotným kamarádům – pánům
Milanu Vaculíkovi a Zdeňku Kozákovi za
ozvučení při našich koncertech a za
pořizování zvukových záznamů a panu
Borisi Lodlovi za mravenčí práci při
natočení koncertu a jeho zpracování do
formy DVD.

– Mgr– Mgr– Mgr– Mgr– Mgr. E. E. E. E. Evvvvva Skácelíka Skácelíka Skácelíka Skácelíka Skácelíkooooovvvvvá,á,á,á,á,
Ing. Jiří Rosecký –Ing. Jiří Rosecký –Ing. Jiří Rosecký –Ing. Jiří Rosecký –Ing. Jiří Rosecký –
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Betlémské světlo se již stalo tradicí
chropyňských skautů, akcí pro veřejnost,
součástí celonárodní skautské iniciativy.
Kde se vzalo Betlémské světlo?

Novodobá tradice přichází z Rakouska,
když v rakouském městě Linz před pár lety
přemýšleli, jak obohatit televizní akci na
pomoc tělesně postižený dětem, přišli na
jedinečný nápad. Před Vánocemi poslali
letadlem do Betléma tělesně postižené dítě,
které v bazilice Narození při jesličkách
odpálilo z věčného světla plamínek a
vzápětí jej letadlem přivezlo do Lince. Tam
se jej ujali místní skauti, kteří jej štafetově
roznášeli po celém Rakousku. Po pádu
totalitních režimů v Evropě, po roce 1990,
se pěkný předvánoční zvyk rozšířil i do
zemí, které s Rakouskem sousedí.
V domluvený den, po slavnostní
ekumenické pobožnosti, si skauti plamínek
odpálí od Betlémského světla a odvezou
jej do své vlasti. Rok od roku se rozšiřuje

Betlémské světlo 2006
počet účastníků při rozšiřování světla
pokoje a míru, které vyzařuje z Betléma.
Této symbol pokoje, představovaný malým,
chvějícím se plamínkem, při předávání ve
vánočních dnech spojuje skauty a skautky
ze čtrnácti zemí Evropy, kteří
v předvánočních dnech roznášejí toto
poselství svým příbuzným, sousedům a
všem občanům v duchu skautského zákona
pomoci bližním. Vždyť i toto světlo
provázené srdečným přáním vánočního
klidu a pokoje je pro mnohé lidi skutečným
dokladem toho, že na ně jejich okolí
nezapomíná.

V neděli 17. prosince 2006 se sešli tři
členové Roverského kmene (skauti starší
15 let), aby jako každý rok přivezli od vlaku
z Kojetína Betlémské světlo, které převzali
od brněnských skautů, kteří je rozváželi
dále. Tento malý plamínek pak chránili až
do předvánočního dne, kdy ho v sobotu
23. prosince 2006 v době od 16 do 18

Vážení spoluobčané,
již posedmé se v našem městě uskutečnila

Tříkrálová sbírka. V letošním roce se do ulic
vydalo  v doprovodu dospělých 15 skupinek
dětí. Chci poděkovat všem malým
koledníkům i dospělým vedoucím za jejich
ochotu udělat něco dobrého a krásného pro
druhé. Přinesli do našich domů přání štěstí,
zdraví a dlouhých let.

Pokud jste koledníky přijali, přispěli do
kasičky a za pěvecký výkon obdarovali děti
drobnými sladkostmi, napsali vám křídou na
dveře toto znamení: K + M + B 2007 neboli
„Christus mansionem benedicat“. V překladu
znamená toto označení „Kristus žehnej
tomuto domu“. Velkou radost udělali

Tříkrálová sbírka 2007
koledníci lidem nemocným, opuštěným a
starým, kteří byli jejich návštěvou upřímně
potěšeni a povzbuzeni.

Milí spoluobčané, chci Vám poděkovat
jménem České katolické charity za Vaši
štědrost a ochotu pomáhat chudým a
potřebným. Pro rok 2007 byla obecným
účelem sbírky pomoc rodinám a lidem v nouzi
u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.

Všem dárcům ještě jednou děkuji.
– Pavel Rozsypálek –– Pavel Rozsypálek –– Pavel Rozsypálek –– Pavel Rozsypálek –– Pavel Rozsypálek –

hodin předávali místním občanům. Místem
předání byly jesličky u vánočního stromu
na náměstí.

Nebylo jednoduché celý týden
„světýlko“ hlídat až do dne předání. Je to
pro skauty vlastní, aby si dovedli poradit.

Postupně každým rokem zazna-
menáváme větší účast občanů, letošní
účast byla příjemným překvapením.
K úplné spokojenosti chybělo jen skutečné
vánoční počasí se sněhem. To letošní
připomínalo spíše jaro.

Organizátoři děkují všem občanům, kteří
si pro vánoční symbol přišli a přispěli
dobrovolně do pokladničky. Sbírka ve výši
400,- Kč bude příspěvkem pro humanitární
akci města.

– Václav Šebestík – GUFI,– Václav Šebestík – GUFI,– Václav Šebestík – GUFI,– Václav Šebestík – GUFI,– Václav Šebestík – GUFI,
vvvvved. sed. sed. sed. sed. středitředitředitředitředissssskkkkkaaaaa

Jarka Soukupová –Jarka Soukupová –Jarka Soukupová –Jarka Soukupová –Jarka Soukupová –
vvvvved. red. red. red. red. rooooovvvvvererererer. kmene AMUL. kmene AMUL. kmene AMUL. kmene AMUL. kmene AMULET –ET –ET –ET –ET –

K+M+B
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I v letošním roce se uskutečnila Tříkrálová sbírka. Potěšilo nás, že
se opět našli dospělí dobrovolníci ochotní zhostit se úlohy průvodců
tří králů a také dostatečný počet dětí, které vytvořily koledující
skupinky. Vždyť výtěžek 68 tis. Kč byl pro potřeby Charity získán jen
díky nim. Nemalý dík patří také všem, kteří otevřeli své dveře a přispěli
do kasiček.

V minulém čísle Zpravodaje jste si mohli přečíst, že některým
občanům vadila forma provedení akce „Rozsvícení vánočního stromu“.
Některým našim spoluobčanům ovšem vadilo zřejmě i to, že na
náměstí je postavena chýška znázorňující betlémskou jeskyni, a vůbec
se nezdráhal ji poničit.

Ještě štěstí, že nám nikdo nepokácel vánoční strom, jak je tomu
zvykem u májky…

Co nás potěšilo

Součástí etapy Regenerace sídliště v roce 2006, při které bylo
vybudováno centrum před tělocvičnou TJ, v dohledné době
pojmenované jako Hanácké náměstí, byla i výstavba první vodní
fontány ve městě. V prosinci loňského roku byla fontána provizorně
uvedena do provozu, což přilákalo i několik občanů.

Co nás zděsilo

Do redakce také přišli jedni manželé z ulice Hrad se vzkazem pro
neznámého pobertu, který jim nadělil „vánoční dárek“: „Vánoce jsou
svátky klidu, míru a pohody. Doufejme, že je takto prožil bez výčitek
svědomí i zloděj, který odcizil smrček ze zahrady v Chropyni.“

Plánované lyžařské přejezdy se uskuteční až podle sněhových
podmínek, proto je předem nezveřejňujeme. Sledujte, prosím, vývěsní
skříňku KČT u vrátnice Fatry.
8. – 11. 2. 2007 X. Český zimní sraz turistů

Žďár nad Sázavou
Informace: www.webhouse.cz/kct-vysocina
nebo: Vladimír Mazal, Tobiáčkova 39
           588 56  Telč
e-mail: mazal_v@email.cz
tel.: +420 776 753 889

Oblast Valašsko-Chřibsko vypravuje na zimní sraz autobus
z Valašského Meziříčí. Předběžně byl již obsazen, ale změna je možná.
Pokud máte zájem, kontaktujte adresu:
Ladislav Janák, P. O. Box 9, 768 61  Bystřice pod Hostýnem
Tel.: 604 155 858, 573 381 158
e-mail: vicanov.jandy@tiscali.cz

Klub českých turistů v únoru
Také v novém roce se sešli

rodiče se svými dětmi na další
společné akci naší třídy.

„Chropyňské hrnek“ byl název
keramické dílny, kde bylo možné
strávit příjemné tvůrčí odpoledne.
Díky elánu a šikovným rukám
rodinných týmů bylo vytvořeno
plno originálních hrnků a
hrnečků.

Těšíme se na další společnou
akci.
  – Děti a učit – Děti a učit – Děti a učit – Děti a učit – Děti a učitelky Květelky Květelky Květelky Květelky Květa a Daa a Daa a Daa a Daa a Dananananana,,,,,
mateřská škola –mateřská škola –mateřská škola –mateřská škola –mateřská škola –

Keramická dílna ve školce
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O Vánocích r. 2006 uspořádal
nohejbalový oddíl TJ Chropyně již IV. ročník
memoriálu „Pepy Ivana“ v nohejbale
tříčlenných družstev.

24 přítomných hráčů bylo rozděleno do
sedmi družstev, jejíchž členové se utkali
navzájem systémem „každý s každým“ na dva
sety.

Turnaj se hrál pod patronací starosty
města  Ing. R. Macháčka a dalšími sponzory
byli:
p. Kotásek – zámečnictví, pp. Večeřa a Středa
– autooprava, p. Janoušek – optik,
p. Krutil – předseda kopané „Haná Záříčí“,
p. Majtan – masna  a Fatra Napajedla,a.s.
Hráči byli rozděleni do družstev
v následujícím složení:

„A“ - Junášek, Sochora a Podešva
z Kroměříže,

„B“ - Kotásek, Ferenc a Zborek,
„C“ - Zapletal M., Koláček Zd. st., a Středa

R.,
„D“ - Štolfa, Kovařík Jar., Dočkal
„E“ - Krutil, Koláček Zd. ml., Kuchařík
„F“ - Sadyk, Sedlařík a Omaník
„G“ - Honková Věra, Honková Lenka,

Dědičík Radovan, Dědičík Petr
a hrající trenér p.Chrastina Jiří. Toto
družstvo neslo název „Tetka“ a bylo
pěkným zpestřením celého turnaje.

Memoriál „Pepy Ivana“ v nohejbale
Celkovým vítězem se stalo družstvo „B“

p. Kotáska, když ve finále porazilo družstvo
„D“ p. Štolfy.

Pan Ivan M. předal vítězi putovní pohár a
ostatní družstva obdržela věcné ceny
a diplomy.

O hladký průběh a rozhodování se starali

pp. Středa st. a Kotas st. V letním období
r. 2007 plánuje nohejbalový oddíl mimo jiné
II. ročník turnaje o pohár p. Kotáska.
Je předpoklad, že se tento turnaj uskuteční
na dvou kurtech, takže bude možnost startu
více družstev.

Ant. StředaAnt. StředaAnt. StředaAnt. StředaAnt. Středa

PrPrPrPrProoooo vvvvvozozozozozooooo vvvvvaaaaa tttttele tzvele tzvele tzvele tzvele tzv.  malých zdr.  malých zdr.  malých zdr.  malých zdr.  malých zdrooooojůjůjůjůjů
znečišťování  ovzduší  (0 – 200 kW)znečišťování  ovzduší  (0 – 200 kW)znečišťování  ovzduší  (0 – 200 kW)znečišťování  ovzduší  (0 – 200 kW)znečišťování  ovzduší  (0 – 200 kW)
upozupozupozupozupozorňuorňuorňuorňuorňujjjjjeme na poeme na poeme na poeme na poeme na povivivivivinnosnnosnnosnnosnnost vyplývt vyplývt vyplývt vyplývt vyplývajícíajícíajícíajícíající
ze zákona č. 86/2002 Sb., o ochraněze zákona č. 86/2002 Sb., o ochraněze zákona č. 86/2002 Sb., o ochraněze zákona č. 86/2002 Sb., o ochraněze zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší v platném znění (dále jen zákonovzduší v platném znění (dále jen zákonovzduší v platném znění (dále jen zákonovzduší v platném znění (dále jen zákonovzduší v platném znění (dále jen zákon
o o o o o ooooovzduší).vzduší).vzduší).vzduší).vzduší).

Důležitým datem zůstává 111115.  únor5.  únor5.  únor5.  únor5.  únor
kalendářního roku, kdy malé zdroje mají
za povinnost (dle § 19 odst. 16) zákona
o ovzduší) zaslat podklady pro stanovení
výše poplatku na běžný rok. Dle § 19 odst.
15) cit. zákona malé spalovací zdroje
o jmenovitém tepelném výkonu do 50 kW
včetně nejsou předmětem poplatku a
nevztahuje se na ně oznamovací povinnost.

Další povinnost vyplývající ze zákona
o ovzduší je zakotvena v § 12 odst. 1 písm.
c), kdy provozovatel malého zdroje oznámí
stacionární zdroj, který vypouští těkavé
organické látky – VOC (s prahovou
spotřebou do 0,6 t/rok) obecnímu úřadu
způsobem, který upravuje vyhláška MŽP
č. 355/2002 – přílohy č. 4 a č. 6, které jsou
společné pro malé i střední zdroje, vede
evidenci těkavých látek a je povinen
poskytnout každoročně přehled o jejich
spotřebě obci.

Formuláře pro oznámení malých zdrojů
znečišťování ovzduší lze získat na zdejším
úřadě, odboru výstavby a ŽP.

Dále je nutno pozastavit se u povinnosti
zakotvené v § 12 zákona o ovzduší -
zajišťovat prostřednictvím oprávněné
osoby měření účinnosti spalování, měření
množství vypouštěných látek a kontrolu
stavu spalinových cest u spalinových
zdrojů, a to nenenenenejméně jjméně jjméně jjméně jjméně jedenkredenkredenkredenkredenkrát za 2 rát za 2 rát za 2 rát za 2 rát za 2 rokyokyokyokyoky,,,,,
a odstraňovat zjištěné závady do 2 měsíců
od jejich zjištění, pokud se s obecním
úřadem nedohodne jinak. Tato povinnost
se vztahuje na všechny spalovací zdroje
s výjimkou zdrojů umístěných v rodinných
domech, bytech, stavbách pro individuální
rekreaci a zdroje se jmenovitým výkonem
nižším než 15 kW při spalování tuhých paliv
a 11 kW při spalování kapalných a plynných
paliv. Za oprávněnou osobu se považuje
držitel živnostenského oprávnění v oboru
kominictví. Výsledky tohoto měření a
kontroly jsou provozovatelé povinni
oznámit obecnímu úřadu do 30 dnů od
data jejich uskutečnění (zdroje
provozované v Chropyni a Plešovci na MěÚ
Chropyně).

Z výše uvedeného vyplývá, že povinnost
zajistit autorizovanou osobou měření
účinnosti spalování a kontrolu spalinových
cest mají také všechny úřady, školy, školky,
zdravotnická zařízení, zařízení sociální
péče, dobrovolné spolky a další zařízení,

Opět se blíží povinnost provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
která provozují malý spalovací zdroj od
jmenovitého výkonu 15 kW (spalování
tuhých paliv) nebo 11 kW (spalování
kapalných a plynných paliv).

Ostatní povinnosti provozovatelů
malých zdrojů řeší mimo jiné § 12 zák.
č. 86/2002 Sb., ovzduší a prováděcí
vyhlášky MŽP a Nařízení vlády
č. 350-358/2002 Sb. Proto je nutno
věnovat těmto předpisům náležitou
pozornost a zbytečně se nevystavovat
nebezpečí postihu při nedodržení
některých z ustanovení povinností.

Provozovatel středního zdrojeProvozovatel středního zdrojeProvozovatel středního zdrojeProvozovatel středního zdrojeProvozovatel středního zdroje (např.
spalovací zdroje o výkonu 0,2 MW-5 MW
včetně, dále zdroje emitující těkavé
organické látky s prahovou spotřebou
0,6 t/rok - 5,0 t/rok, čerpací stanice a další)
je povinen vypočítat poplatek za každý
zpoplatněný zdroj a oznámit tento výpočet
obecnímu úřadu s rozšířenou působností
(MěÚ Kroměříž) do 15. února kalendářního
roku .

V případě malých stacionárních zdrojů
lze bližší informace získat na odboru
výstavby a ŽP MěÚ Chropyně tel.
573 500 743. V případě středních
stacionárních zdrojů na MěÚ Kroměříž –
tel. 573 321 324.

– Mar– Mar– Mar– Mar– Martititititina Ana Ana Ana Ana Adámkdámkdámkdámkdámkooooovvvvvá, rá, rá, rá, rá, refefefefeferererererent oVent oVent oVent oVent oVaŽP–aŽP–aŽP–aŽP–aŽP–
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B lahopřáníBlahopřáníBlahopřáníBlahopřáníBlahopřání

Dne 2. února oslavila své 85. narozeniny

paní MarMarMarMarMariiiiie Baje Baje Baje Baje Bajerererererooooovvvvvááááá

z ulice Tovačovská. Všechno nejlepší a hlavně zdraví do dalších let
přeje dcera a vnučky s rodinami a sestra s manželem.

V měsíci prosinci se do našeho města přistěhovalo 12 občanů,
17 osob se přestěhovalo v rámci obce,  odstěhovalo se 5 osob
a narodily se 3 děti.

Děkujeme všem přátelům a známým za projevenou
soustrast a květinové dary při posledním rozloučení s mým

manželem Josefem HodanemJosefem HodanemJosefem HodanemJosefem HodanemJosefem Hodanem

dne 9.12.2006. Děkujeme též za slova rozloučení jménem města
panu místostarostovi Ing. Petru Večeřovi.

Manželka a dcery a syn s rodinami.

PoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkování

VzpomínámeVzpomínámeVzpomínámeVzpomínámeVzpomínáme

Dne 10. února uplyne rok od úmrtí

pana AloAloAloAloAloiiiiise Hánečkyse Hánečkyse Hánečkyse Hánečkyse Hánečky.

Kdo jste ho znali, věnujte mu prosím  tichou
vzpomínku.

Manželka, syn a dcera s rodinami.

– – – – – 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  –

Dne 3. února uplynulo  20 let od úmrtí
našeho tatínka, dědečka a pradědečka

pana JiJiJiJiJindřicha Kndřicha Kndřicha Kndřicha Kndřicha Koplíkoplíkoplíkoplíkoplíkaaaaa

z Chropyně. Kdo jste ho znali a měli rádi
vzpomeňte s námi.

Syn a dcery s rodinami.

Dne 5. února 2007 oslaví své 70. na-
rozeniny

paní Zdeňka PunčochářováZdeňka PunčochářováZdeňka PunčochářováZdeňka PunčochářováZdeňka Punčochářová.

Všechno nejlepší a pevné zdraví do dalších
let přejí syn Zdeněk, Standa, Ota, vnuci
Veronika, Lukáš a Monika.

Společenská kronika
prosinec 2006

Redakce Zpravodaje umožňuje občanům města ChropyněRedakce Zpravodaje umožňuje občanům města ChropyněRedakce Zpravodaje umožňuje občanům města ChropyněRedakce Zpravodaje umožňuje občanům města ChropyněRedakce Zpravodaje umožňuje občanům města Chropyně
zveřejnění blahopřání, nebo vzpomínky

ve společenské kronice,  a to zcela bezplatně.
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Chropyňské počasí
prosinec 2006

111110.2.2000.2.2000.2.2000.2.2000.2.20077777 (sobota) od 20.00 hod.  „Myslivecký ples“(sobota) od 20.00 hod.  „Myslivecký ples“(sobota) od 20.00 hod.  „Myslivecký ples“(sobota) od 20.00 hod.  „Myslivecký ples“(sobota) od 20.00 hod.  „Myslivecký ples“

111118.2.2008.2.2008.2.2008.2.2008.2.20077777 (neděle) o(neděle) o(neděle) o(neděle) o(neděle) od 1d 1d 1d 1d 14.00 ho4.00 ho4.00 ho4.00 ho4.00 hod.   „Dětsd.   „Dětsd.   „Dětsd.   „Dětsd.   „Dětský  kký  kký  kký  kký  karararararnenenenenevvvvval“ al“ al“ al“ al“ –
zábavný pořad pro rodiče s dětmi plný písniček,
soutěží a s bohatou tombolou.
(vstupné:  masky zdarma, děti 15,- Kč, ostatní 15,- Kč)

únor 20020020020020077777
Přehled kulturních programů MKS Chropyně

Informace o pořadech a předprodeji vstupenekInformace o pořadech a předprodeji vstupenekInformace o pořadech a předprodeji vstupenekInformace o pořadech a předprodeji vstupenekInformace o pořadech a předprodeji 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,á,á,á,á,
Správa majetku města Chropyně.Správa majetku města Chropyně.Správa majetku města Chropyně.Správa majetku města Chropyně.Správa majetku města Chropyně.

8.38.38.38.38.3.200.200.200.200.20077777 (čtvr(čtvr(čtvr(čtvr(čtvrtttttek) oek) oek) oek) oek) od 1d 1d 1d 1d 19.00 ho9.00 ho9.00 ho9.00 ho9.00 hod. – „Prd. – „Prd. – „Prd. – „Prd. – „Prázdniázdniázdniázdniázdninnnnny snů“y snů“y snů“y snů“y snů“
komedie s detektivní zápletkou v podání divadelní
společnosti Háta

2222211111.3.3.3.3.3.200.200.200.200.20077777 (s(s(s(s(středa) otředa) otředa) otředa) otředa) od 1d 1d 1d 1d 10.00 ho0.00 ho0.00 ho0.00 ho0.00 hod. – „Nd. – „Nd. – „Nd. – „Nd. – „Neboeboeboeboebojtjtjtjtjte se se se se se se se se se strtrtrtrtrašidel“ašidel“ašidel“ašidel“ašidel“
představení oblíbených postaviček Jů a Hele. (pro
I. stup. ZŠ, MŠ a rodiče s dětmi)

Připravované kulturní programy na měsícPřipravované kulturní programy na měsícPřipravované kulturní programy na měsícPřipravované kulturní programy na měsícPřipravované kulturní programy na měsíc
březen 2007

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.

RRRRRedakedakedakedakedakce: ce:  ce:  ce:  ce:  Ing. Petr Večeřa, 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 úpraaaaavvvvva:  a:  a:  a:  a:  Jana Wiedermannová.
TTTTTiiiiisssssk: k:  k:  k:  k:  HART PRESS, spol. s r.o., Otrokovice.

Foto:Foto:Foto:Foto:Foto: redakce, Z. Dolníček, SZUŠ D-MUSIC v.o.s., I. Zawadski,
T. Rozkošný, Charita, A. Středa

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: 15.01.2007.
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V období kolem zimního slunovratu si naši předkové velice
pozorně všímali nejenom vývoje povětrnosti, ale i zkracování
a prodlužování bílého dne. Svědčí o tom některými etnografy vysoce
hodnocené, podmanivé staré české označení – „černá zima“.
Tak byla v lidovém prostředí nazývána doba předlouhých nocí
a namnoze kalných a pošmourných dnů od svátku sv. Lucie (13.12.)
do sv. Tří králů (6.1.). Krátké dny, zimní ráz povětrnosti a vánoční
svátky v tomto období způsobovaly, že o černé zimě byl běh života
na vesnici tradičně značně utlumen a v hospodářstvích se nezřídka
omezoval jen na péči o hospodářské zvířectvo.

V souvislosti s černou zimou a s pranostikami k zimnímu
slunovratu nastal vhodný okamžik pro zařazení komentáře
k nepočetné, ale smyslem hluboké, skupině lidových slovních
podání, vzniklých k dlouhým zimním večerům ve společnosti našich
předků. Tak, jak se zkracoval bílý den a prodlužovaly večery,
věnovala rolnická rodina stále více času domácím pracím.
Nejpříznačnějšími a zároveň nejsvéráznějšími činnostmi v době
zhruba od zasetí ozimů až po začátek jarních prací byla především
společná předení po chalupách, draní peří anebo neformální
sousedská posezení s vypravováním a někdy též společenská setkání
s obyčejovými obřady, zábavou a zpěvy.

Z mísZ mísZ mísZ mísZ místního poztního poztního poztního poztního pozorororororooooovvvvvání v měsíci prání v měsíci prání v měsíci prání v měsíci prání v měsíci prosiosiosiosiosincincincincinci:::::
- průměrná minimální ranní teplota byla +2,3 °C
- průměrná maximální denní teplota byla +3,5 °C
- celkové množství srážek v měsíci bylo pouze 20,7 mm/m2

- průměrný tlak vzduchu, měřený ve 14:00, byl 1001,1 hPa.

Pranostiky na měsíc únor:Pranostiky na měsíc únor:Pranostiky na měsíc únor:Pranostiky na měsíc únor:Pranostiky na měsíc únor:
Když nejdou ledy do února, nastanou v únoru.
Když v únoru skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
Mnoho mlh v únoru přináší toho roku mnoho deště.
Je-li únor mírný, bude březen krutý.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Je-li únor studený a suchý, bude parné léto.
Únor bílý, pole sílí.
Jaký únor, takový srpen.
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