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ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ

Letošní rozpočet ovlivní příjmy z daní a velké investice

Biblickým příběhem školáci připomněli význam Vánoc

Kroměřížští zastupitelé schválili 
na rok 2014 rozpočet, který 
počítá s příjmy 477 milionů 
161 tisíc korun a na straně 
výdajů s částkou 493 milionů 
379 tisíc korun. Rozpočet je 
specifický tím, že je schodkový 
a plánované příjmy nedosáhnou 
úrovně plánovaných výdajů.
Jejich výpadek je v rozpočtu 
řešen jednak zapojením zůstatku 
běžného účtu z roku 2013 a také 
plánovaným úvěrem, zejména na 
předfinancování naplánovaných 
projektů. „Při sestavování příjmové 
strany rozpočtu se již promítl 
nový zákon o rozpočtovém určení 
daní (RUD), který sice zatím podle 

odhadu skutečnosti roku 2013 
posílil daňové příjmy, ale tento 
přebytek zatím jen kompenzuje 
výpadek dotačních titulů, o které 
město díky novému RUD přišlo. 
Celkový efekt posílení příjmů 
obcí se tedy zatím vytratil,“ uvedl 
vedoucí finančního odboru 
radnice Radim Hlaváč. Oproti tomu 
minulému je v rozpočtu na rok 
2014 výrazně posílená částka 
investic, která dosahuje téměř 160 
milionů korun. Je to dáno tím, že 
radnice na letošní rok přesouvá 
hned několik nákladných investic, 
které byly naplánované už loni, 
ale nepodařilo se je zrealizovat.  
„Přestože rozpočet je koncipován 

jako schodkový, provozní saldo 
je kladné a provozní výdaje tedy 
nepřevyšují provozní příjmy.  
A právě rozsáhlé investice se na 
podobě rozpočtu významně 
podílejí. Například jen rekultivace 
skládky v Lutopecnách přijde na 
více než 50 milionů korun, pustíme 
se také do  revitalizace Slovanského 
náměstí za téměř 16 milionů a 
sídliště Slovan za 10 milionů korun, 
pokračovat bude revitalizace 
zeleně, která přijde odhadem na 
14 milionů, a letos by měla být 
dokončena i expozice Karla Kryla 
v řádu 11 milionů korun,“ doplni- 
la starostka Daniela Hebnarová. 

(pz)

Zastavení a zamyšlení nad duchovním rozměrem vánočních svátků nabídly ve čtvrtek 19. prosince děti 
z kroměřížské Církevní základní školy všem, kteří zavítali na kroměřížské Velké náměstí. K jejich pravidelným 
aktivitám v době adventu patří veřejné vystoupení na motivy více než dva tisíce let starého biblického příběhu 
o zrození Ježíše Krista. Do ztvárnění biblického příběhu bylo zapojeno na 40 školáků, kteří během dne navzdo-
ry mrazivému počasí absolvovali hned tři vystoupení. Za milé připomenutí, že smyslem adventu není nákupní 
horečka, stres a shon, ale úplně jiné hodnoty, si děti i pedagogové zaslouží naše poděkování.                          (pz)

Milí novoroční čtenáři,
první číslo s letopočtem 
2014 je tady. Bude 
věnováno informacím o 
rozpočtu a články se budou 
točit kolem peněz. Tak to 
prostě je, aby byl pořádek 
v domě a vědělo se, jak 
správně hospodařit, kam 
investovat, jak spravovat 
věci veřejné. V loňském 
lednovém úvodním slově 
jsem zkratku PF prolnula 
do hesla Příznivé Finance a 
platí to stále. Ale v prosinci 
roku 2013 jsem si opět 
uvědomila, že nejen finanční 
stabilita vytváří pro město 
příznivé podmínky dalšího 
rozvoje. Velmi přínosnými 
hybateli naší současnosti i 
budoucnosti jsou lidé, kteří 
Kroměříž mají rádi, myslí 
na její dobro a inspirují v 
tomto i ostatní. V prosinci 
jsem měla tu čest předat 
medaile a ocenění právě 
takovým osobnostem, jimž 
naše město není lhostejné, 
nosí ho v srdci a dokáží 
za nás i pro nás mnoho 
přínosného vykonat na poli 
kulturním, sportovním či 
společenském. Vznešeně se 
tomu říká patriotismus. 
Je to silný vztah k místu, 
které každý považujeme za 
součást vlastní identity. Být 
kroměřížským patriotem 
se přímo nabízí. Když máte 
oči i srdce otevřené, určitě 
najdete také způsob, jak 
tomuto krásnému městu 
svoji lásku projevit.

Daniela Hebnarová
starostka města
starostka@mesto-kromeriz.cz

PF = Patriotům
Fandím...  

Foto: J. Soporský



KRÁTCE Z RADNICE

Město Kroměříž zve občany na 
Veřejnou prezentaci zpracova-
né aktualizace Strategického 
plánu města Kroměříže na léta 
2013 – 2023. Setkání se uskuteč-
ní ve středu 15. ledna 2014 od 
14 hodiny v zasedací místnosti 
kroměřížské radnice. Na pro-
gramu bude prezentace aktuali-
zace Strategického plánu města 
Kroměříže na léta 2013 – 2023 s 
komentářem člena Řídícího vý-
boru ke zpracované aktualizaci 
Strategického plánu a diskuze. 
Strategický plán města Kroměří-
že stanovuje hlavní dlouhodobé 
cíle, které jsou navrhovány pro 
jednotlivé prioritní oblasti, jako 
je územní rozvoj, lidské zdroje a 
trh práce, hospodářský rozvoj, 
kvalita života, doprava a technic-
ká infrastruktura, životní prostře-
dí či řízení a správa města. (pz)

Trend oddlužování 
města bude 

pokračovat i letos 
Také v roce 2014 bude kroměřížská 
radnice snižovat své úvěrové za-
tížení. Díky úsporným opatřením 
v posledních letech se podařilo 
snížit dluh města pod 100 milionů 
korun, přičemž ještě v roce 2007 
to bylo 250 milionů. Do začátku 
letošního roku vstupuje město 
se zadlužením 88 milionů korun 
s tím, že rozpočet počítá splatit 
do konce roku dalších 35 milionů.
„I přes stagnaci daňových příjmů, 
výpadek dotačních titulů, sní-
žení provozních výdajů a nárůst 
investiční činností na nezbytně 
nutné se Kroměříž neobejde bez 
použití cizích zdrojů. Proto je v 
rozpočtu navržen úvěr ve výši 
20 milionů korun, který podle 
výsledku hospodaření můžeme, 
ale za příznivých okolností také 
nemusíme čerpat, jak tomu bylo 
například v loňském roce,“ uvedl 
vedoucí finančního odboru Ra-
dim Hlaváč. „I při tomto novém 
úvěrovém zatížení by však zůstal 
zachován sestupný trend zadlu-
žení města a přijaté prostředky 
by nepřevyšovaly ty splacené při-
bližně o 14 milionů korun,“ dodala 
starostka Daniela Hebnarová. (pz)

Největší investicí v roce 2014 bude rekultivace 
skládky v Lutopecnách

Významnou částku v rozpočtu 
na rok 2014 tvoří investice. Část 
investičních akcí měla radnice v 
rozpočtu už v minulém roce, ne 
všechny se ale z technických či 
procesních příčin podařilo reali- 
zovat a proto se přesouvají do le-
tošího roku. Celkem jsou v tomto 
roce naplánovány investice ve výši 
159 milionů korun. Tím největším 
projektem je dokončení rekulti-
vace skládky v Lutopecnách ve 
výši 52 milionů korun. „Jde o sta-
rou ekologickou zátěž v podobě 
bývalé městské skládky v katastru 
obce Lutopecny. Skládkování je 
tu už sice řadu let ukončeno, ale 
doposud nedošlo k plnohodnot-
né rekultivaci. Skládka v bývalé 
cihelně u Lutopecen je rozsáhlá 

jak plošně, tak výškou a objemem 
uložených odpadů a je naší po-
vinností tuto záležitost konečně 
vyřešit,“ uvedla starostka Daniela 
Hebnarová. 
Viditelných úprav se také dočkají 
obyvatelé Slovanu. V rámci Inte-
grovaného plánu rozvoje měs-
ta financovaného z prostředků 
Evropské unie a města Kroměříže 
se letos radnice pustí do revita-
lizace zdejšího sídliště (10 milionů 
korun) a zahájí také revitalizaci 
Slovanského náměstí (16 milionů 
korun).  „Věřím, že se nám konečně 
podaří Slovanské náměstí opravit 
tak, aby to bylo příjemné místo. 
Na přípravách spolupracujeme 
i s majitelem přilehlé bývalé 
chátrající restaurace. Celý prostor 

by se tedy měl stát příjemným 
místem pro odpočinek občanů,“ 
uvedla starostka, podle které 
by letos měla být dokončena i ex-
pozice věnovaná kroměřížskému 
rodáku a písničkáři Karlu Krylovi. 
„Karel Kryl ke Kroměříži patří 
a připravovanou expozicí dáváme 
konečně po letech najevo, že jsme 
na svého rodáka hrdí a vážíme 
si jeho osobnosti i díla,“ dodala 
starostka. Z dalších napláno-
vaných investic jmenujme na-
příklad úpravu nástupní plochy 
před Květnou zahradou (9,8 mil. 
Kč), úpravu veřejných prostranství 
s doplněním informačního sys-
tému (4,9 mil Kč) či okružní křižo-
vatku v Kotojedech (4,9 mil Kč).
                                                               (pz)

Výstaviště Floria zpříjemnilo předvánoční 
čas desítkami betlémů 

Vánoční pohodu nabídlo ve dnech 7. a 8. prosince Výstaviště 
Floria. Druhý adventní víkend tu nabídl vánoční dobroty, 
stromky, ryby i vánoční dekorace a drobné dárky. Co ale na vý-
staviště táhlo návštěvníky nejvíce, to byla velká výstava betlé-
mů a stromků s dekoracemi českých mistrů sklářů. Tato výstava 
byla k vidění až do 15. prosince a její dominantou byl dřevě-
ný betlém se sochami v životní velikosti od známého řezbáře 
Jiřího Halouzky. Kromě něj se mohli lidé kochat také 6 kostel-
ními betlémy z farností v regionu a desítkami dalších betlémů 
v nejrůznějších provedeních.                                                     (pz, tz)

Veřejná prezentace 
strategického plánu 

města

Arcibiskupství olomoucké se v 
rámci majetkového narovnání 
rozhodlo zažádat o vrácení Arci-
biskupského zámku v Kroměříži. 
V tiskovém prohlášení to oznámil 
mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka. 
Případné navrácení kroměřížské 
dominanty původnímu majiteli 
ovšem ale podle něj nemá narušit 
dosavadní výbornou spolupráci s 
Národním památkovým ústavem. 
Arcibiskupství naopak před-
pokládá, že NPÚ bude objekty 
nadále spravovat a současná spo-
lupráce bude úspěšně pokračovat.
„Arcibiskupství  olomoucké ne-
přestalo být vlastníkem zámec- 
kého inventáře, mimo jiné i 
cenných obrazů umístěných v 
zámecké galerii, a ten tvoří s kom-
plexem budov a zahrad nedílný 
celek,“ upozorňuje arcibiskup Jan 
Graubner. Případné vydání zám-

ku a zahrad podle něj rozhodně 
nemá narušit dosavadní výbornou 
spolupráci s Národním památ-
kovým ústavem. „Arcibiskupství 
naopak předpokládá, že památ-
kový ústav bude objekty nadále 
spravovat a současná spolupráce 
bude úspěšně pokračovat,“ říká 
arcibiskup Graubner a dodává: 
„Dokladem toho, že taková sou-
činnost je možná, je vedle kro-
měřížského zámku také olo-
moucké Arcidiecézní muzeum, na 
jehož fungování v rámci Muzea 
umění v Olomouci se arcibiskup-
ství už léta významně podílí za-
půjčením budovy i svých sbírek.“
Přáním arcibiskupství je přede-
vším to, aby zámek a zahrady v 
Kroměříži, jako významné památ-
ky zapsané na seznamu světo-
vého dědictví UNESCO, sloužily 
i nadále návštěvníkům města.

„Ti by v provozu objektů nemě-
li postřehnout žádné změny – a 
když, tak jedině k lepšímu,“ ujišťu-
je arcibiskup Graubner a uza-
vírá: „Zámek se ostatně už dnes 
jmenuje Arcibiskupský a jeho 
jméno by tak mohlo dojít svého 
plného významu.“                     (pz, tz)

Církev usiluje o navrácení kroměřížského zámku 

Foto: J. Soporský
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Nový varovný systém 
zlepší komunikaci v 
krizových situacích 

KRÁTCE Z RADNICE

V Kroměříži byla dokončena re-
alizace projektu Integrovaného 
varovného a výstražného systé-
mu (IVVS). Město i místní části 
byly vybaveny hlásiči a došlo k 
instalaci technologie v krizové 
místnosti tak, aby byl umož-
něn dálkový přenos informací 
(přistup do hlásičů, videokon-
ference apod.) „Díky tomu jsme 
propojeni s krajskou krizovou 
místností a se třinácti dalšími ob-
cemi s rozšířenou působností v 
kraji,“ uvedl vedoucí radničního 
oddělení informatiky Jan Pšeja. 
Podle něj mají nové hlásiče oproti 
současným sirénám nižší výkon a 
jsou rozmístěny v území tak, aby 
bylo možné vysílat nejen krizové 
signály (houkání), ale i delší mlu-
venou řeč, což původní systém ne-
uměl. „Navíc je možné vysílat jen v 
určité lokalitě, v extrémním pří-
padě třeba jen jedním hlásičem. 
Takže například při mimořádné si-
tuaci u Bílan nebude nutné vysílat 
i v Drahlově,“ dodal Jan Pšeja. (pz)

Certifikát informačního centra je dokladem 
kvalitních služeb 

Informační centrum Kroměříž se 
stalo řádným členem Asociace 
turistických informačních center 
České republiky (dále jen A.T.I.C. 
ČR). Tímto krokem se zařadilo do 
kategorie certifikovaných turis-
tických informačních center.

Na říjnovém členském fóru A.T.I.C. 
ČR, zasedajícím v jihočeském 
Táboře, převzala za IC Kroměříž 
jeho vedoucí Zdenka Veselá cer-
tifikát, potvrzující splnění stan-
dardu služeb dle Jednotné klas-
ifikace turistických informačních 
center České republiky a splňující 

podmínky jak profesní organizace 
A.T.I.C. ČR, tak České centrály ces-
tovního ruchu - Agentury Czech-
Tourism. Certifikát dokládá, že 
příslušné turistické informační 
centrum splňuje požadovaný 
standard služeb a disponuje 
deklarovaným rozsahem služeb a 
činností, vč. technického zázemí k 
jejich poskytování. Pro Informační 
centrum, které funguje od ledna 
letošního roku, je to úspěšný krok, 
který do budoucna znamená také 
zkvalitnění služeb nejen pro místní 
občany, ale i všechny návštěvníky 
města.                                                   (ic)

Kroměřížské mateřské centrum 
Klubíčko už funguje rovných je-
denáct let. Oslava jedničkových 
narozenin, na které nechyběl 
zpěv, hry ani chutný dort, pro-
běhla na konci minulého roku v 
rodinném kruhu dětí, jejich rodi-
čů, lektorek a vedení centra. 
Za jedenáct let své existence 
toho Klubíčko dokázalo opravdu 
hodně. Nyní tuto organizaci na-
vštěvuje 85 dětí a rodičů denně, 
má 20 kroužků, 14 příměstských 
táborů a 20 lektorů. Od června 
minulého roku tu působí prv-
ní zahraniční dobrovolnice z 
Francie a Finska. Děti i rodiče se 
díky této spolupráci dozví více 

i o jiných zemích. „Moje sny se 
několikanásobně splnily už 
dávno. Ale pořád neziskovku 
vidím jako velký prostor pro 
rozkvět a určitě nemáme hrani-
ce. Naše sny jsou naše hranice. 

Každé centrum je o lidech. Dává-
me prostor pro seberealizaci jak 
rodičům, tak zaměstnancům,“ 
uvedla zakladatelka centra Mar-
cela Bradová. Ve spolupráci s 
městem Kroměříží Klubíčko vy-
dalo „domalovánku“ s názvem 
Kroměřížská stopa. „Publikaci 
vymyslela a vytvořila Natalie Csi-
zmaziová, vedoucí naší jazykové 
sekce. Krásnými ilustracemi ji 
doplnila malířka Kateřina Skle-
nářová. Na první tisk jsme dostali 
dotaci od města a jeden příběh 
je také zaměřen na 750leté vý-
ročí města a děti se dozví i něco 
o jeho historii,“ dodala Marcela 
Bradová.                                      (ver)

Klubíčko oslavilo jedenácté narozeniny

Město Kroměříž tradičně oceňu-
je dárce krve za 50 a 100 bezpří-
spěvkových odběrů krve. Za rok 
2013 Rada města Kroměříže roz-
hodla předat ocenění i za 60, 70 
a 80 odběrů. 
Ve středu 4. prosince převzali 
v obřadní síni radnice z rukou 
starostky Daniely Hebnarové a 
radní Jarmily Číhalové dárci krve 
celkem 33 pamětních medailí 
města Kroměříže. Zlatou medaili 
za stý odběr obdrželi Stanislav 
Holas, Jaroslav Kovář a Miloslav 
Navrátil. Všichni dárci na setkání 
dostali bílou růži, láhev vína a 
vstupenku na vánoční koncert 
Václava Hudečka. „Činy bezpří-
spěvkových dárců jsou mimo-

řádné a jsme rádi, že s nimi mů-
žeme strávit hezké odpoledne. 
My všichni si moc vážíme toho, 

co dělají a moc jim za to děku-
jeme,“ dodala Jarmila Číhalová.
                                                      (ver)

Radnice ocenila bezplatné dárce krve

Z DENÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE

V pondělí 9. prosince oznámila na 
operační středisko městské poli-
cie jedna z kolemjdoucích, že si 
všimla,  jak kolem prodejny Lidl 
proběhl malý chlapec jen v trič-
ku, v trenýrkách a bez bot. Ope-
rátorka MKMS následně zjistila 
chlapce na Hanácké náměstí. Na 
místo byli ihned vysláni strážníci, 
kteří desetiletého chlapce převezli 
na služebnu. Velitel směny ihned 
kontaktoval pracovnici  OSPOD 
Kroměříž, která si chlapce převza-
la a vzniklou situaci řešila s mat-
kou. Chlapec strážníkům uvedl, 
že chtěl jít ke své babičce, protože 
měl strach, že ho doma čeká trest. 
Chlapec byl naštěstí v pořádku, 
jen promrzlý.  Do příjezdu sociál-
ní pracovnice bylo o chlapce po-
staráno, byl zabalen do teplého 
oblečení a na zahřátí dostal čaj. 

Foto: K. Vernerová

Foto: K. Vernerová

Sledujte i oficiální profily města
Kroměříže na sociálních sítích:
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KRÁTCE Z RADNICE

V sobotu 7. prosince ZŠ Slo-
van otevřela dveře veřejnosti. 
Návštěvníci zde mohli oslavit její 
40. narozeniny. Tuto význam-
nou událost si nenechali ujít 
rodiče, žáci, ale ani bývalí učitelé. 
Vedení školy spolu s dětmi při-
pravilo zajímavý program, zahr-
nující například pokusy z chemie 
a fyziky, počítání příkladů na in-
teraktivních tabulích, ale také 
výstavu dříve používaných učeb-
ních pomůcek. Na školu přišel 
zavzpomínat i její první ředitel 
Josef Vaculík. „Tenkrát byli pro 
školu velkým přínosem rodiče. 
O víkendech pro děti pořádali 
různé vycházky, soutěže a besedy. 
Vytvořili jsme jednolitý kolek-
tiv, což je předpoklad k úspě-
chu. Škole bych přál, aby v této 
tradici pokračovala a také aby 
na ni byli žáci hrdí stejně jako já,“ 
poznamenal bývalý ředitel. Po-

dle něj jsou dnešní děti méně 
disciplinované. Současných žáků 
se zastává nynější ředitel školy 
Jaroslav Němec. „Myslím, že žáci 
jsou pořád stejní, jenom na ně 
působí vnější vlivy. Dnešní děti 
mají možnosti dennodenně být 
na internetu, sledovat dění po 
celém světě a to je trochu odvádí 
od klasických učebnic. Děti rády 
opisují to, co dělá společnost. 
Takže problémy, které se dějí 
ve světě, ony potom aplikují na 
sebe a to je možná ten největší 
problém,“ míní současný ředitel. 
Škola Slovan si nemůže stěžovat 
na nedostatek dětí. Momentálně 
ji navštěvuje 944 dětí, o které se 
stará 84 zaměstnanců.  „Snažíme 
se pracovat tak, aby o nás byl zá-
jem. Na škole učilo přes 200 učite-
lů, kteří tady vybudovali obrov-
skou tradici a my se jí držíme,“ 
dodal Němec, který na škole učí 

už 17 let. Škola mimo klasické třídy 
nabízí také třídy matematické a 
sportovní, jejichž žáci dosahují 
skvělých výsledků. „Chtěl bych 
škole do dalších let popřát hlavně 
přízeň rodičů a žáků, protože to 
je pro ni nejdůležitější,“ zakončil 
rozhovor Jaroslav Němec.         (ver)

Základní škola Slovan oslavila 40 let 
pedagogické činnosti

V roce 2014 by kroměřížské do-
mácnosti neměly mít hloubě-
ji do kapsy. Alespoň ne pokud 
jde o ceny veřejných služeb ve 
městě. S výjimkou vody, která 
podraží o 3,26 procenta, v Kro-
měříži nedochází v příštím roce k 
žádným změnám cen a poplatků.
Podle informací společnosti Vo-
dovody a kanalizace Kroměříž 
dochází u vody pitné ke zvýšení 
ceny na 69,62 Kč v důsledku ná-
růstu nákladů na odpisy v sou-
vislosti s novou Úpravnou vody v 
Kroměříži, kdy odpisy jsou sníženy 
o poskytnuté dotace. U vody od-
padní se pro změnu v ceně odrá-
ží rekonstrukce ČOV Hulín a ČOV 
Chropyně, na které byly společ-
nosti poskytnuty dotace z OPŽP a 
společnost musí  zabezpečit finan-
ční udržitelnost obou projektů a 
zajistit soulad s cenami pro vod-
né a stočné. I tak ale cena pitné 
a odpadní vody na Kroměřížsku 
zůstává pod úrovní průměrných 
cen v České republice a je i nadá-
le nejlevnější cenou v celém kraji.
Co se týče ostatních služeb zajiš-
ťovaných městem, ty zůstávají v 
novém roce beze změn. Nájemné 
v městských bytech zůstává na 
stávající úrovni 55 Kč/m2, popla-
tek za svoz komunálního odpadu 
činí i nadále 492 Kč v základní saz-
bě a ke změně jízdného nedojde 
ani v případě městské hromadné 
odpravy, kde základní jízdné činí 
13 Kč, při platbě kartou 8 Kč. (pz)

Voda mírně podraží, 
ceny ostatních služeb 
zůstávají beze změn 

Dotace pro 
dobrovolné hasiče

Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů Kroměříž uskutečnila v le-
tošním roce 46 výjezdů. Jedním z 
nich byl i výjezd na pomoc povod-
ní zasažené obci Lety u Prahy. Zlín-
ský kraj přispěl ze svého rozpočtu 
na výdaje a činnost této jednotky 
neinvestiční dotací v celkové výši 
105.113,- Kč. Tímto krajskému úřa-
du děkujeme za podporu činnosti 
dobrovolných hasičů.                   (tz)

Stříbrnou pamětní medaili měs-
ta Kroměříže předala v pátek 
13. prosince starostka Daniela 
Hebnarová známé kroměřížské 
osobnosti - Petru Uličnému. Tímto 
aktem se zastupitelé rozhodli 
ocenit dlouholeté aktivity ně-
kdejšího fotbalisty a fotbalového 
trenéra. Setkání se uskutečnilo v 
přátelském kruhu v prostorách 
Café bistra Matiné.
Petr Uličný začínal v Kroměříži, 
odkud přešel do pražské Sparty, 
do plzeňské Škodovky a posléze 
do olomoucké Sigmy. V závěru 
ještě hrával jako hrající asistent 
trenéra v Hranicích a v Uničově. 
S trénováním začínal v tehdy 
druholigovém Havířově. Násled-
ně vystřídal prvoligové kluby ze 
Zlína, Brna, Ostravy, Plzně, dále 
žižkovskou Viktorku a Opavu. 
Poté působil v té době druholi-

govém Hradci Králové, s nímž 
dokázal postoupit do první ligy. 
V roce 2007 odešel na své první 
zahraniční trenérské angažmá do 
slovenského Ružomberoku, které 
ale za půl roku ukončil. V české 
lize pak pokračoval Brně, odkud 
v roce 2008 zamířil do 1. HFK Olo-
mouc. Na začátku prosince 2011 
byl jmenován trenérem Sigmy 
Olomouc, která se v té době pohy-
bovala na předposledním místě 
tabulky 1. fotbalové ligy. Už v 
květnu 2012 vybojoval Petr Uličný 
s Olomoucí vítězství v českém 
fotbalovém poháru finálovým 
vítězstvím nad Spartou Praha. V 
posledním ligovém zápase Olo-
mouce s Duklou Praha v květnu 
2012 Petr Uličný úspěšně za-
končil trenérskou kariéru, ve které 
odkoučoval celkem 413 zápasů.

(pz)

Úspěšný trenér Petr Uličný
na Kroměříž nedá dopustit 

PODĚKOVÁNÍ

Díky kurzu už budou 
umět pomoci lidem

Poskytnout kvalitní a účinnou 
první pomoc už dokáží všichni 
zájemci, kteří se v úterý 3. pro-
since sešli na Dětském doprav-
ním hřišti v Kroměříži a absol-
vovali tu téměř tříhodinový 
kurz první pomoci. Tak jako 
v případě předešlých kurzů i 
tento připravil zdejší oblastní 
spolek Českého červeného 
kříže ve spolupráci s radnicí  
v rámci projektu Bezpečná 
komunita. Účastníci se dozvě-
děli, jak poskytnout adekvátní 
první pomoc ve všech běž-
ných situacích, které mohou 
potkat každého z nás. „Osvojili 
si znalosti poskytování první 
pomoci při různých úrazech 
a stavech ohrožující život, zá-
sady polohování a transportu 
zraněných a prakticky si také 
vyzkoušeli resuscitaci,“ uvedla 
M. Janoštíková, která kurz ved-
la. Podle ní si všichni účastníci 
vedli velmi dobře, aktivně se o 
všechno zajímali, měli hodně 
dotazů a všichni se také zapo-
jili do praktických ukázek. (pz)

Foto: K. Vernerová

Foto: ČČKFoto: K. Vernerová
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Často říkám, že samochvála 
smrdí. Ale tohle není samochvála, 
to je velká chvála několika lidí a 
především pochvala za tak dlouho 
vykonávanou práci. Divadelní 
spolek Říše loutek postoupil do 
XXXII. celostátní přehlídky ama-
térského činoherního divadla 
Dospělí dětem Popelka Rakovník 
2013. Přípravy byly velkolepé, vše 
se poctivě nachystalo, divadelně 
doladilo a mohlo se vyrazit. Dne 
6. října začala naše dlouhá cesta 
po “pohodlné“ dálnici do Rakovní-
ka. Ještě že jsme měli šikovného 
řidiče Jirku a super navigátorku 
Bohunu. Cesta - necesta uplynu-
la velmi rychle. V Tylově divadle 
jsme si nachystali scénu, vyzkou-
šeli světla, Jirka přeměnil oblek 
řidiče za opraváře kulis, pak hned 
na režiséra a herce. Opona se před 
námi otevřela 7. října v 8.30 a v 
10.30 h. Začali jsme hrát pohád-
ku O Červené Karkulce. Diváci 
reagovali úžasně, děti se ne-
bránily slzičkám, aby vlk nesežral 
babičku, potom  polemizovaly, že 

náš deštník není strom, napovída-
ly, bavily se s námi, mnohokrát 
nás rozesmály. No prostě úžasné. 
Každé představení dokonale hod-
notila odborná a dětská porota. 
S každým souborem si vyměňova-
la názory. Bylo vážně fajn je 
poslouchat a vnímat jejich postře-
hy. Naše představení porotu velmi 
nadchlo a zaujalo a bylo doporuče-
no na celorepublikovou přehlíd-
ku Jiráskův Hronov 2014. Jiří Lisý 
navíc získal cenu za herecký výkon 
a za výpravu k inscenaci O Červené 
Karkulce. Za tuto inscenaci získala 
Říše loutek Kroměříž také čest-
né uznání. Náš soubor nádherně 
reprezentoval své krásné město 
a všichni jeho členové si zaslouží 
velkou pochvalu za úžasnou prá-
ci. Jedničku s hvězdičkou by měl 
získat hlavně Jiří Lisý za řidiče, 
režiséra, herce, montéra, a také 
naše úžasná navigátorka Bohunka. 
Držte nám palce, abychom mohli 
opět Kroměříž krásně reprezento-
vat a vše se nám povedlo.

Petra Smolová

Celostátní přehlídka amatérského 
divadla Popelka Rakovník 2013

Řemeslnický jarmark provoněl nádvoří zámku
V příjemné předvánoční atmosféře proběhl Advent na kroměříž-
ském zámku. V úterý 3. prosince se nádvořím linula vůně punče a 
perníčků, které výrobci a prodejci nabízeli na řemeslnického jarmar-
ku. Součástí jarmarku byla soutěž O nejkrásnější stromeček. Sou-
těže se zúčastnily základní školy z Kroměříže a Mateřské centrum 
Klubíčko.  Několik desítek dětí, žáků a maminek ozdobilo šest téměř 
dvoumetrových smrčků. Způsobu zdobení nebyly dány hranice. 
Každá škola uplatnila kreativitu svých dětí. Vítězem se stal smrk ZŠ 
Zachar s perníkovou variantou výzdoby. Doprovodný program zajistila 
vystoupení kroměřížských škol a skupiny historického šermu Biskup-
ští manové. Milým zpestřením byla i možnost výstupu na věž zámku.
                                                                                                                               (ver)

Pěvecké sdružení starších a 
pokročilých Zesrandy je sesku-
pení bývalých absolventů, rodičů 
či rodinných příslušníků, učitelů 
nebo bývalých učitelů Gymnázia 
Kroměříž, které baví posluchače 
v Kroměříži a okolí od r. 2005. Své 
příznivce vánočně naladil sbor 
Zesrandy v sobotu 14. prosince 
na koncertech v Aule Gymnázia 

Kroměříž. Pro velký zájem se kona-
ly dva koncerty a oba byly 
vyprodané. Posluchači si vyslech-
li skladby vážné i veselé, lidové i 
jazzové a samozřejmě také 
vánoční. Nakonec si všichni (pří-
jemné obecenstvo i usměvaví 
účinkující) společně zazpívali 
koledu Adeste fideles a atmosféru 
dotvořil voňavý vánoční punč. (vk)

Sbor Zesrandy si nadělil dva 
vyprodané vánoční koncerty 

Muzeum Kroměřížska připomenulo, jak se slavily Vánoce na Hané
Muzeum Kroměřížska podpořilo předvánoční tvoření v Rymi-
cích spojené s jarmarkem. Akce, kterou tradičně pořádá místní 
MŠ a ZŠ byla tento rok přesunuta do historické tvrze. Program byl 
doplněn o vyprávění o Vánocích na Hané v minulosti. „Doba ad-
ventní byla spojená se svátky svatých, kdy se začínalo svátkem 
svatého Ondřeje. Na tento svátek se hlavně věštilo, lidé předpo-
vídali budoucnost,“ objasnila etnografka Markéta Müllerová. Ná-
vštěvníci si mohli odnést vlastnoručně nazdobený perníček. Do 
tvrze v Rymicích dorazila nečekaná návštěva v podobě čertů z Lideč-
ka, kteří zpříjemnili vánoční atmosféru.                                 (ver) Foto: M. Drtina

Foto: J.  Kuchař

Foto: K. Vernerová

Foto: V. Kuklová
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S novým rokem pro vás máme v 
Kroměřížském zpravodaji i no-
vou pravidelnou rubriku, která 
jistě potěší všechny zahrádkáře, 
pěstitele a milovníky květin.        
V každém jeho čísle najdete 
zajímavé informace nejen 
o pěstování rozmanitých poko-
jových i balkonových rostlin. 
V jarních měsících radnice opět 
vyhlásí anketu Kvetoucí Kroměříž, 
která hodnotí nejkrásnější výzdobu 
oken, balkonů nebo předzahrádek. 
Cílem nové rubriky je navodit už 
teď chuť k originální květinové 
výzdobě, přinést zajímavé tipy a 
rady a přispět k hojnější účasti v 
anketě města. Zkusme v letošním 
roce s vaší pomocí rozzářit Kroměříž 
pestrobarevnými květinami. 

Svět exotických krásek

Orchideje dnes už patří mezi nej-
známější druhy pokojových rostlin 
a svou dostupností a charakterem 
si je může dovolit pěstovat téměř 
každý. Rádi bychom vám ale s 
těmito kráskami trošku pomohli. 
V dnešním díle nabízíme pár tipů, 
jak si domů z prodejny donést 
zdravou rostlinu. Základem každé 
pokojové květiny jsou pevné 
kořeny. Ty by měly být nazelenalé 
až červenohnědé na konečcích. 
Orchideje se prodávají v průhled-
ných květnících, proto máme již 
v obchodě možnost prohlédnout 
si zdravotní stav kořenů. Těžko se 
zotavují ty rostliny, jejichž substrát 
se již rozpadá, nebo stál dlouho 

ve vlhku. Dalším dobrým uka-
zatelem jsou samozřejmě květy. 
Doporučujeme vybírat rostliny s 
již otevřeným květenstvím, ne jen 
s poupaty. V našich podmínkách 
většinou nemáme tolik světla a 
poupata ráda po pár dnech zasy-
chají a padají. Listy by měly být 
beze skvrn a bez vápenatých či 
solných map (známka vodovodní 
zálivky bez převaření či odstátí). 
Při odchodu nezapomeňte na 
bezpečnou přepravu. Rostlina by 
měla být řádně zabalena papírem 
jako ochrana před chladem nebo 
naopak úpalem. Tak tedy hezký 
nákup a příště se můžete těšit na 
další povídání o květinách a jejich 
pěstování.   

Hanka Rozsypálková

NOVÝ SERIÁL NA ROK 2014: KVETOUCÍ KROMĚŘÍŽ

U příležitosti 15. výročí zápisu 
zahrad a arcibiskupského zámku 
v Kroměříži na Seznam UNESCO 
uspořádal Klub UNESCO Kroměříž 
spolu se zdejší radnicí v kině 
Nadsklepí v pondělí 2. prosince 
Slavnostní shromáždění. O historii 
a významu zápisu pro současnost 
i budoucnost zahrad a zámku, i 
pro město a jeho občany promlu-
vila starostka města Daniela Heb-
narová, ředitel územní památkové 
správy NPÚ Jan Slezák, místopřed-
seda České komise pro UNESCO 
Michal Beneš a radní Zlínského 
kraje pro kulturu a památkovou 
péči Ladislav Kryštof. Progra-
mem všechny přítomné proved-
la předsedkyně Klubu UNESCO 
Kroměříž Eva Nováková. O kul-
turní část se postaralo žesťové 

trio a klarinetové kvarteto Konzer-
vatoře P. J. Vejvanovského, zazněl 
i Sonet o rodné Hané v podání 
Petry Konečné. Při této slavnostní
příležitosti předala starostka 
Daniela Hebnarová několik 
významných ocenění. To nejvyšší, 
Cenu města za rok 2013, převzal 
historik a někdejší ředitel kro-
měřížského zámku Antonín Lukáš. 
Zlatý kroměřížský tolar uděli-
la městská rada Evě Novákové 
(za dlouholetou práci pro Klub 
UNESCO a za propagaci města) a 
Jiřímu Antošovi (za dlouholetou 
práci pro Klub UNESCO, Galerii 
Orlovna a za propagaci města). 
Stříbrná pamětní medaile města 
Kroměříže byla udělena Markétě 
Pilátové a Jaroslavu Benadovi.                             

(pz)

V úterý 3. prosince se Šturso-
va ulice stala hlavním dějištěm 
výsadby stromků. Ruce k lopatám 
a rýčům přiložili žáci devátých 
ročníků ZŠ Slovan. Motivaci jim 
dodaly jejich učitelky Winterová 
a Petříková, které s výsadbou 
pomáhají již od roku 2007. Kolem 
čtyřiceti dětí vysadilo dvacet pět 
okrasných třešní. „Tyto stromy 
jsou ve městě zažité a přináší 
všechno to pěkné, co na stromech 
je. Jejich nespornou výhodou 

je jejich přiměřená velikost a to, 
že nemají plody,“ prozradil or-
ganizátor akce Martin Posolda. 
Jedna sazenice tohoto stromu se 
pohybuje kolem 700 Kč. Odborná 
firma si může za vysazení jed-
noho stromku říci až o 1500 Kč. 
Díky pomoci školáků se podařilo 
oživení Štursovy ulice provést za 
polovinu nákladů. Hlavní motiv 
začlenění žáků do výsadby byl 
nasměrován na prevenci. „Dost 
často se vyskytuje vandalismus na 

stromech, kterého se dopouštějí i 
odrostlejší děti. Já doufám, že když 
si zkusí strom zasadit, tak je něco 
takového nenapadne,“ podotkl 
Posolda. 
K dalšímu sázení došlo o dva dny 
později, tentokrát na Oskole. 
Celkem sedm lísek tureckých 
zaplní volná místa za stromy, které 
se zde dříve neuchytily. Město se 
bude v následujících třech letech 
starat o jejich zalévání a výchovný 
řez korun.                                         (ver)

Žáci ze základní školy nadšeně pomohli s výsadbou stromků

Kroměříž oslavila výročí zápisu na seznam UNESCO 

Mgr. Antonín Lukáš přebírá Cenu 
města Kroměříže za rok 2013.

Obálka publikace dokumentující
cestu kroměřížských památek na
Seznam UNESCO

Foto: K. Vernerová

Foto: J. Soporský

Foto: M. Pilát
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CO VÍTE O KROMĚŘÍŽI

Vážený a milý čtenáři,
je pro nás velkým potěšením, že 
se i letos budeme setkávat na 
naší archívní stránce. 

Dlouho jsme přemýšleli, jakým 
čtenářsky zajímavým tématům 
bychom se mohli v průběhu roku 
2014 věnovat. Nakonec padla vol-
ba na seriál o rozvoji podnikání, 
živností a průmyslu v Kroměříži v 
19. a 20. století. Jedná se o málo 
známou problematiku - k malým, 
ale i větším firmám, obchodům, 
dílnám a družstvům  se kromě 
inzerátů, hlavičkových obchod-
ních papírů a druhotných zmínek 
nedochovaly téměř žádné ar-
chiválie, které by dokumentovaly 
jejich vznik, rozvoj a případně 
zánik. Přitom podnikání mělo pro 
rozvoj města nemalý význam.
Zimní období je spojeno i s kamny, 
která přinášejí do našich domovů 
teplo.  K technickému zdokonalení  
kachlových kamen došlo již v 
průběhu 16. století. Jejich výroba 
byla pracovní náplní hrnčířských 
a kamnářských dílen na Riegrově 
náměstí, které vynikaly ve výrobě 
krásných kamenných kachlů s 
dokonalými uměleckými motivy.  
I v devatenáctém století v Kro-

měříži existovaly firmy, navazující 
na místní dlouholetou bohatou 
tradici, které se zabývaly výrobou 
i prodejem a údržbou kamen a 
sporáků. V kroměřížském archivu 
se nedochovaly téměř žádné 
písemnosti, které by se věnovaly 
tomuto druhu podnikání. A tak 
pro zajímavost jsme  připravili 
ze skromných zmínek a zejména 
z inzerátů, uveřejněných v kro-
měřížských novinách Haná a Po-
zorovatel stručnou historii alespoň 
jedné kamnářské firmy.
Prodejem a instalací kamen a  
sporáků se zabýval na přelomu 
19. a v první polovině 20. století  
Kamnářský závod Bartoloměj 
AUDY. Kdy se přistěhoval B. Audy, 
který se narodil v Žebětíně (dnes 
Brno) v roce 1878 do Kroměříže, 
přesně nevíme. Ale v roce 1905  
byly zveřejněny v místním tisku 
(Pozorovatel) inzeráty, které zvou 
zákazníky do kamnářského závo-
du Bart. Audyho v Kovářské ulici 
čp.129.  Nabízel „pravá šamotová 
kamna“ , vyrobená v  „první a nej-
větší moravské továrně v Blansku“.  
Kachlová kamna byla na skladě v 
hojném  množství i barvách a nej- 
modernějších vzorcích“. Kamna 
byla hliněná a kastlová a nabízeny 

byly rovněž sporáky (od por-
celánových až po jednoduché). 
V obchodě jste si mohli zakoupit 
i šamotové ohnivzdorné cihly, 
plotny i samotný šamot. Samozře-
jmostí byla nabídka  stavění 
kamen, sporáků a jejich oprav a 
čištění, a to vše „přesně, levně a se 
zárukou“. B. Audy se v roce 1908 
účastnil kroměřížské  všeobecné 
hospodářské výstavy, kde získal 
zlatou medaili za vystavené zboží.  
Jeho manželka Františka pochá-
zela z Litenčic a v Kroměříži se jim 
narodily děti – Jarmila a Rudolf.  V 
roce 1920 získal v Kroměříži do-
movskou příslušnost, ale již v roce 
1923 umírá. 
V Kroměříži  ale působil ve stejném 
oboru – prodej kamen -  i Bar-
tolomějův mladší bratr František 
(narozený 1881 v Žebětíně). Ten 
byl přijat do  kroměřížského do-
movského svazku   již v roce 1919. 
Jeho obchod sídlil na Ostrém 
rohu (dnes ulice gen. Svobody) 
a později se přestěhoval do ulice 
Prusinovského. I on inzeroval v 
kroměřížských novinách  kvalitní 
zboží, solidní obsluhu, ale  v roce 
1924 končí svou živnost a odchází 
z Kroměříže.

Státní okresní archív Kroměříž

KROMĚŘÍŽSKÁ HISTORICKÁ OHLÉDNUTÍ
Vážení čtenáři, 
poslední 12. otázka z minulého 
čísla Kroměřížského zpravodaje 
nás přenesla do historie poměr-
ně nedávné, kdy byla v Kroměříži 
položena tradice rozsvěcování 
vánočního stromu na Velkém ná-
městí. Stalo se tak 13. prosince 
1990 a mnozí z nás to mají ještě v 
živé paměti. 

Ze správných odpovědí jsme 
vylosovali tyto výherce: 

Marta Páníková
Bronislava Pišlová 
Božena Karbanová

Touto otázkou také končí naše 
soutěž Co víte o Kroměříži inspi-
rovaná 750. výročím trvání města. 
Z vašich ohlasů je ale zřejmé, že se 
vám soutěžení líbí, a proto jsme se 
rozhodli pokračovat ve stejném 
duchu i v letošním roce. 

Díky ochotě a nadšení pracovnic 
Státního okresního archívu Kro-
měříž se můžeme na stránkách 
Kroměřížského zpravodaje těšit 
na nový seriál věnovaný histo-
rii podnikání v Kroměříži. Opět 
tedy spojíme zábavu a poučení 
a odpovědi na soutěžní otázky 
můžete hledat v našem seriálu. 
Přejeme vám příjemné čtení. 

Otázka č. 1
Ve které kroměřížské ulici 

měl sídlo kamnář 
Bartoloměj Audy? 

Správnou odpověď označenou 
heslem „Soutěž“ posílejte na ad-
resu zpravodaj@mesto-kromeriz.
cz, nebo na adresu: Kroměřížský 
zpravodaj, Velké náměstí 115, 767 
01 Kroměříž. (Nezapomeňte uvést 
svou adresu a telefonní kontakt).

Pro obdivovatele historie 
a techniky připravujeme 

zajímavou letní akci.
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KONCERTY
11.1. LEGIE 100 - SLAVNOST-
NÍ NOVOROČNÍ KONCERT 
ÚSTŘEDNÍ HUDBY ARMÁDY ČR, 
Divadelní sál DK, zač. v 15 h
14. 1. ČESKÁ HUDBA 20. 
STOLETÍ, Nadsklepí, zač. v 19 h
 19. 1. JAZZ SALON 
KROMĚŘÍŽ, přední muzikanti z 
Moravy, Hotel Oskol
 29.1. EVENT JAZZ TRIO 
(Hamaj, Szabó, Žůrek), Pod starou 
knihovnou, zač. ve 20 h
 31.1. FOLKOVÁNÍ - 
JAMTOUR + HOSTÉ, Starý 
pivovar, zač. v 19 h. Vstupné 100 
Kč / Arte 80 Kč

DIVADLO
 15.1. DOKONALÁ SVATBA, 
divadelní soubor P.O.KRO.K, 
Divadelní sál DK, zač v 18:30 h
Vstupné 70 Kč

PRO DĚTI
 19.1. VELKÝ DĚTSKÝ 
KARNEVAL, Společenský sál DK, 
zač. v 15 h. Vstupné 50 Kč / děti 
40 Kč
 25.1. KARNEVAL PRO DĚTI, 
SVČ Šipka

ZÁBAVA
 5.1., 12.1. a  19.1. SOUTĚŽE 
LETECKOMODELÁŘSKÉHO 
KLUBU KROMĚŘÍŽ, Letiště 
Kroměříž, od 8 do 13 hod (dle 
počasí)
6.1. a 13.1. VÝTVARNÝ 
ATELIÉR PRO VEŘEJNOST, lekce 
kreslení a malování, SPgŠ
 12.1. O CUKROVOU ČÍŠI
Soutěž ve standardních a latin-
sko-amerických tancích dětské, 
juniorské, dospělé i seniorské 
kategorie, Dům kultury, zač v 9 h. 
Vstupné 100 Kč
17.1. ŽIVOT JE SACRA ZAJÍ-
MAVEJ, Povídání s katolickým 
knězem, biologem a polárníkem, 
publicistou a spisovatelem Mar-
kem Váchou. Starý pivovar, zač. v 
17 h. Vstupné 30 Kč / Arte zdarma
17.1. PRVNÍ REPREZENTAČNÍ 
PLES, Dům kultury, zač. ve 20 h. 
Vstupné 299 Kč
18.1. 14. ROČNÍK PŘEBORU 
MĚSTA KROMĚŘÍŽE, 5.turnaj 
Okresní žákovské ligy (šachový   
turnaj mládeže do 15 let). SVČ 
Šipka
18.1. FARNÍ PLES, Dům kultury
22.1. MIROSLAV DONUTIL 
- CESTOU NECESTOU, Dům 
kultury, zač v 19 h. Vstupné: 280 
Kč / Arte 230 Kč

25.1. 12. REPREZENTAČNÍ 
PLES SKAUTSKÉHO STŘEDISKA 
POLÁRKA KROMĚŘÍŽ, Dům 
mládeže Střední školy hotelové 
a služeb

VÝROČÍ
 24.-25.1. DNY OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ SPOJENÉ S OSLAVOU 20. 
VÝROČÍ ZŠ ZACHAR
 16.1. VÝROČÍ UPÁLENÍ JANA 
PALACHA, promítání filmu Hořící 
keř, Dům kultury, zač. v 16 h

VÝSTAVY 
 VÝSTAVA DRAHOMÍRA 
JELEČKA, kavárna hotelu U 
Zlatého kohouta, výstava potrvá 
do poloviny ledna 2014
15.1.–2.3. JITKA 
JURNEČKOVÁ, autorská výstava, 
Radniční sklípek
 Z POKLADŮ ARCHIVU 
MĚSTA KROMĚŘÍŽE, Státní 
archiv Kroměříž, do června 2014
 23.10.-2.2.2014 – ATELIÉR 
PODLE MAXE ŠVABINSKÉHO 
- výstava pro veřejnost i školy 
s interaktivním programem, 
Muzeum Kroměřížska
PAMÁTNÍK MAXE ŠVABIN-
SKÉHO, Muzeum Kroměřížska, 
stálá expozice.
PŘÍRODA A ČLOVĚK - fauna, 
flóra a archeologické nálezy z 
regionu, Muzeum Kroměřížska, 
stálá expozice.
HISTORIE UKRYTÁ POD 
DLAŽBOU MĚSTA - kulturně-his-
torický obraz města Kroměříže 
od jeho vzniku do raného novo-
věku, sklepní prostory Muzea 
Kroměřížska, stálá expozice.
MILADA IVÁNKOVÁ A ALENA 
SVOBODOVÁ: VÝSTAVA OBRAZŮ, 
Galerie U Artuše, do 31.1. 
 JAN PALACH ´69, výstava 
artediem, Dům kultury, do 16.1.
VÝSTAVA KŘEHKÁ KRÁSA, 
Muzeum Kroměřížska, do 26.1.
VELKÝ MECHANICKÝ 
BETLÉM J. Bařinky a Fr. Tvrdoně 
z roku 1959, Muzeum 
Kroměřížska. K vidění do 5.1.

KINO NADSKLEPÍ
2.1. 47 RÓNINŮ, zač. v 17:30 h
2.1. KŘÍDLA VÁNOC, zač. ve 
20 h
3.1. ZPÁTKY DO RINGU, zač. 
v 17:30 h
3.1. 47 RÓNINŮ, zač. ve 20 h
4.1. THOR: TEMNÝ SVĚT, zač. 
v 17:30 h
4.1. ZPÁTKY DO RINGU, zač. 
ve 20 h
5.1. ZPÁTKY DO RINGU, zač. 
v 17:30 h

5.1. HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ 
POUŠŤ, zač. ve 20 h
8.1. EVANGELIUM SV. 
MATOUŠE, zač. v 16 h
 8.1. CYRIL A METODĚJ - 
APOŠTOLOVÉ SLOVANŮ, zač. 
ve 20 h
 9.1. PARANORMAL ACTIVI-
TY: PROKLETÍ, zač. ve 20 h
 10.1. NEJVYŠŠÍ NABÍDKA, 
zač v 17:30 h
10.1. SVATBA MEZI CITRÓNY, 
zač. ve 20 h
11.1. FUTUROLOGICKÝ 
KONGRES, zač. v 17:30 h
11.1. PARANORMAL ACTIVI-
TY: PROKLETÍ, zač. ve 20 h
12.1. PARANORMAL ACTIVI-
TY: PROKLETÍ, zač. v 17:30 h
12.1. ANNA KARENINA,zač. 
ve 20 h
13.1. VELKÁ NÁDHERA, zač. 
v 17:30 h
13.1. SNĚHURKA: JINÝ 
PŘÍBĚH, zač. ve 20 h
15.1. PROLOMIT VLNY, zač. 
v 16 h
15.1. CYRIL A METODĚJ-
APOŠTOLOVÉ SLOVANŮ
17.1. VLK Z WALL STREET, 
zač. v 17 h
17.1. NĚŽNÉ VLNY, zač. ve 20 h
18.1. NĚŽNÉ VLNY, zač. v 17:30 h
18.1. ZLODĚJKA KNIH, zač. 
ve 20 h
19.1. ZLODĚJKA KNIH, zač. v 
17:30 h
19.1. NĚŽNÉ VLNY, zač. ve 20 h
20.1. VLK Z WALL STREET, 
zač. v 17 h
20.1. NYMFOMANKA, 1. 
ČÁST, zač ve 20 h
22.1. NUDA V BRNĚ, zač. v 16 h
22.1. NĚŽNÉ VLNY, zač. v 19 h
23.1. VEJŠKA, zač. ve 20 h
23.1. 12 LET V ŘETĚZECH, 
zač. v 17:30 h
24.1. HERKULES: ZROZENÍ 
LEGENDY, zač. ve 20 h
25.1. HERKULES: ZROZENÍ 
LEGENDY, zač. v 17:30 h
25.1. VEJŠKA, zač. ve 20 h
26.1. VEJŠKA, zač. v 17:30 h
26.1. 12 LET V ŘETĚZECH, 
zač. ve 20 h
27.1. VEJŠKA, zač. v 17:30 h
27.1. S MOLIÉREM NA KOLE, 
zač. ve 20 h
29.1. FRANKENSTEIN (1994), 
zač. v 16 h
29.1. VEJŠKA, zač. ve 20 h
30.1. ANGELIKA, zač. ve 20 h
31.1. ANGELIKA, zač. v 17:30 h
31.1. JACK RYAN: V UTAJENÍ, 
zač. ve 20 h

BIJÁSEK
2.1. MRŇOUSKOVÉ, zač. ve 
14:30 h

3.1. PTAČÍ ÚLET, zač. ve 14:30 h
4.1. ŠMOULOVÉ 2, zač. ve 14:30 h
 5.1. MRŇOUSKOVÉ, zač. ve 
14:30 h
12.1. ZATAŽENO, OBČAS 
TRAKAŘE 2, zač. ve 14:30 h
26.1. PUTOVÁNÍ S 
DINOSAURY, zač. ve 14:30 h

KNIHOVNA 
KROMĚŘÍŽSKA

2.1. VYHLÁŠENÍ 4. ROČNÍKU 
KNÍŽKOMETRU. Projekt na 
podporu dětského čtenáře
6.1.-30.1. KRAJINY PŘÍHRANIČÍ 
– výstava krajinářských fotografií 
z cyklu fotoseminářů 2010-2013
8.1. RUGGERO 
LEONCAVALLO: Komedianti 
(L. Pavaratti, M. Freni, I. Wixell), 
zač. v 16:30 h. Vstup zdarma
14.1. JEDEN SVĚT, promítání 
dokumentárního filmu „Nový 
svět“. Konferenční sál knihovny, 
zač. v 15:30 h. Vstup zdarma
15.1. JEDEN SVĚT, promítání 
dokumentárního filmu „Ilegální 
máma“. Konferenční sál knihovny, 
zač. v 15:30 h. Vstup zdarma
20.1.-15.3. „NEJDELŠÍ NOC - 
21. srpen 1968“ - Úřad doku-
mentace a vyšetřování zločinů 
komunismu. Vernisáž spojená s 
přednáškou v 16h – dr. Povolný
23.1. VLADIVOJNA LA CHIA 
- HUDBA 21. STOLETÍ, autorské 
hudební vystoupení. Konferenční 
sál knihovny, zač. v 17 h. Vstup 
zdarma
29.1. NA PŘELOMU EPOCH,  
přednáška p. Jakubce o 
renesanční proměně Kroměříže, 
zač. v 16:30 h. Vstupné 30,- Kč
30.1. KAREL LICHTENSTEIN, 
přednáška Evžena Petříka v rámci 
Akademie III. věku, zač. v 15 h

KČT
8.1. BAVORSKO, video pí 
Šmídová
15.1. LETNÍ VÝLETY, foto Dr. 
Voňka
22.1. ZA ZVÍŘATY KOLEM 
SVĚTA, foto Dr. Trávníček

STUDIO KAMARÁD
Děkujeme paní Karle Zlámalové 
(provozovatelce diskotéky Slady a 
Cabras), která dětem ze studia Kama-
rád darovala úžasný vánoční dárek v 
podobě nových prostor a to za symbo-
lickou 1,-Kč! Díky, že je kolem nás pořád 
tolik lidí s dobrým srdcem. 

Děti a tety ze studia Kamarád

ZUŠ KROMĚŘÍŽ
 6.1.TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT, 
kostel Blahoslavené Panny Marie
 

KONCERTY

DIVADLO

PRO DĚTI

ZÁBAVA

VÝROČÍ

VÝSTAVY

KINO NADSKLEPÍ

BIJÁSEK

KČT

STUDIO KAMARÁD

ZUŠ KROMĚŘÍŽ

KNIHOVNA
KROMĚŘÍŽSKA
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KNIŽNÍ NOVINKY

Jan A. Novák: Hory a kopce 
opředené tajemstvím
Horské svatyně, obětiště a sídla 
bohů v České republice. Vrchol 
každého kopce je místo zvláštní 
mystické osamělosti: blíž k oblo-
ze, dál od lidí a všeho pozemské-
ho. Naše země je takových tajem-
ných kopců a hor plná a lidé je 
odedávna vyhrazovali silám – ně-
kdy dobrým, jindy zlým. Tato kni-
ha není jen průvodce na cestě k 
záhadným místům minulosti, ale 
především čtení plné informací i 
inspirací pro výletní trasy.

Terry Pratchett, Stephen 
Baxter: Dlouhá země
Dlouhá země je první román, 
který vznikl ze spolupráce mezi 
tvůrcem Zeměplochy, Terry Prat-
chettem a oceňovaným sci-fi spi-
sovatelem Stephenem Baxterem.

www.knihkm.cz

Unikátní výstava 
o srpnové invazi bude 

k vidění v Knihovně 
Kroměřížska

Při příležitosti 45. výročí srpno-
vých událostí roku 1968 připravily 
Policie ČR, Úřad dokumentace a 
vyšetřování zločinů komunismu 
SKPV, Vojenský historický ústav 
Praha a pražské Muzeum Poli-
cie ČR výstavu „Nejdelší noc - 21. 
8. 1968“. Ambicí těchto institucí 
není jen zopakovat známé skuteč-
nosti o průběhu invaze pěti států 
Varšavské smlouvy, ale na osmi 
textových a obrazových panelech 
prezentovat také nové poznatky 
a zjištění o vojenském obsazení 
Československa v noci z 20. na 21. 
8. 1968. K tomu poslouží i dosud 
nezveřejněné snímky v Rakousku 
žijící nizozemské fotografky Okky 
Offerhaus, které v roce 2011 získal 
Národní archiv. Výstava se koná 
od 10. 12. 2013 do 17. 1. 2014 na 
Univerzitě obrany v Brně a poté se 
přesune do Kroměříže, kde bude 
k vidění od 20. 1. do 15. 3. 2014 
v Knihovně Kroměřížska. Vernisáž 
výstavy v Knihovně Kroměřížska 
začíná 20. ledna v 16 hodin a zá-
roveň bude spojena s přednáškou 
autora PhDr. Daniela Povolného, 
Ph.D. o kroměřížské 3. motostře-
lecké divizi v srpnu 1968.            (tz)

Slavnostní večer v Památníku 
Maxe Švabinského v úterý 10. 
prosince symbolicky zakončil 
rok oslav 140. výročí narození 
tohoto významného českého 
malíře, grafika a kroměřížské-
ho rodáka a zároveň 90. výročí 
vzniku Švabinského kruhu přátel 
výtvarného umění v Kroměříži. 
Tato výročí, společně s připo-
mínkou 80 let Muzea Kroměříž-
ska, se stala součástí letošních 
oslav 750 let trvání našeho měs-
ta. Při této příležitosti přivítal 
ředitel Muzea Kroměřížska Jiří 
Stránský v Památníku dva nově 
dlouhodobě zapůjčené obrazy 
Maxe Švabinského ze soukro-
mých sbírek. Jde o portrét prv-
ního českého starosty Kroměříže 
Vojtěcha Kulpa z roku 1892 a 
obraz Splynutí duší z roku 1896, 
věnovaný autorovu poručníkovi 
a kroměřížskému starostovi v 
letech 1896 - 1910 JUDr. Josefu 
Pištěckému. Večera se zúčast-
nili také majitelé obou obrazů.

Po přednesu básně Splynutí duší 
Jitkou Dvořákovou a vystoupe-
ní Pěveckého sboru Moravan 
předaly starostka města Daniela 
Hebnarová a čestná předsedky-
ně ŠKPVU Marie Zahradníková 
Pamětní medaile Maxe Švabin-
ského. Tyto medaile se předávají 
každých pět let od roku 1973 za-
sloužilým pracovníkům z oboru 
výtvarných umění, architektury, 
hudby, literatury krásné i nauč-
né, kteří proslaví nebo zkrášlí 
Švabinského město Kroměříž. 
V letošním jubilejním roce byla 
medaile udělena Dr. Markétě 
Mercové, za její jedenáctiletou 
práci ve vedení Kruhu a MUDr. 

Pavlu Ratajovi, mj. za dlouhole-
té působení ve výboru ŠKPVU. 
V závěru večera byla slavnostně 
pokřtěna kniha Markéty Merco-
vé, Marie Zahradníkové a Věry 
Richterové nazvaná Dlouhá ces-
ta za snem: ŠKPVU 1923 – 2013. 
Kniha vůbec poprvé v ucelené 
podobě představuje historii 
Klubu přátel umění v Kromě-
říži – dnes Švabinského kruhu 
přátel výtvarného umění. Knihu 
pokřtily autorky společně s gra-
fikem Michalem Malinou a sta-
rostkou Danielou Hebnarovou 
netradičně posypáním papíro-
vými motýly, jedním ze symbolů 
Švabinského díla.                     (mm)

Setkání Švabinského kruhu zakončilo rok oslav 

Hned tří významných pěveckých 
soutěží se v letošním školním 
roce zúčastnili žáci Základní 
umělecké školy Kroměříž ze třídy 
Mgr. Jany Novotné. A ve všech 
obstáli se ctí. Hned v říjnu se v 
Praze konala písňová soutěž Bo-
huslava Martinů, odkud si Beáta 
Vymlátilová a Kateřina Zonová 
přivezly 3. ceny. Kateřina Zonová 
dostala také možnost vystoupit 
na koncertě vítězů, který pro-
běhl 8. listopadu v Poličce a na-
táčel jej Český rozhlas. Na konci 
listopadu se konala i Pěvecká 
soutěž v Olomouci, kde ve své 
kategorii získal 1. cenu Jaroslav 
Voříšek. Kromě toho obdržel i 
cenu ředitele ZUŠ Žerotín Olo-

mouc pro nejlepšího účastníka 
a vystoupil společně s dalšími 
úspěšnými zpěváky na závěreč-
ném koncertě vítězů. Tento vý-
čet završuje vynikající umístění 
dvou komorních seskupení na 
Mezinárodní soutěži ve zpěvu 
komorních ansámblů „Stonav-
ská Barborka“, které máme čer-
stvě v paměti, protože proběh-
lo začátkem prosince. Duo ve 
složení Lucie Češková a Kristýna 
Vojáčková bylo oceněno odbor-
nou porotou 1. místem a trio ve 
složení Lucia Tyčiaková, Lucie 
Češková, Kristýna Vojáčková si 
kromě 1. místa odvezlo i zvlášt-
ní cenu za mimořádný krásný 
zvukový a muzikální projev. Je 

nutné podotknout, že nedílnou 
součástí výkonu je i kvalitní kla-
vírní spolupráce v podání BcA. 
Evy Zonové, BcA. Daniely Vy-
mlátilové a Mgr. Víta Krejčiříka. 
Největší uznání však patří Mgr. 
Janě Novotné, která opět potvr-
dila, že pěvecké oddělení ZUŠ 
Kroměříž má velmi dobré jmé-
no i za hranicemi našeho regio-
nu. Tento úspěch je výsledkem 
nejen její píle a pedagogické 
zkušenosti, ale i vrozené skrom-
nosti, které si žáci u své paní uči-
telky velmi cení. Ze srdce děkuji 
za příkladnou reprezentaci školy 
i města.

MgA. Ivona Křivánková,
ředitelka ZUŠ Kroměříž

Úspěch pěveckého oddělení ZUŠ Kroměříž 

Žáci ze Základní školy Zachar opět zabodovali
V říjnu 2013 se žáci 9. ročníku s rozšířenou výukou anglického jazyka ze ZŠ Zachar zapojili do soutěže po-
řádané anglickým časopisem Bridge a Rádiem Svobodná Evropa nazvané „Staň se novinářem“. Soutěžící 
měli za úkol napsat novinový článek v angličtině o nedávné události z města, ve kterém žijí. Do soutěže 
se zapojilo 16 žáků 9. A. Soutěž je nesmírně bavila a se zadaným tématem si poradili všichni výborně. 
Některé články se věnovaly vážným tématům, jiné popisovaly běžné události z našeho města a další se 
snažily čtenáře pobavit. Každý článek byl jiný a všechny byly skvělé. Stejný názor měla i porota časopisu 
Bridge. Tři z pěti výherců soutěže jsou žáky naší školy. Na 1. místě se umístil Tomáš Resutík s článkem 
„Baby Box“, 4. místo získala Nikol Barošová s článkem „Find Fugitive“ a 5. místo obsadila Markéta Oveč-
ková s článkem „Ordinary October?“ Vítězství v takové soutěži je ohromným úspěchem. Všem výhercům 
blahopřejeme a přejeme jim hodně úspěchů do dalších soutěží.                               Mgr. Šárka Kostelníčková

Aktualizované informace o akcích 
a kulturní nabídce v Kroměříži:

www.kromeriz.eu
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ČTVRTEK, PÁTEK
plasty, papír

STŘEDA

ÚTERÝ ÚTERÝ

firmy
1x 6 týdnů

město 1x 6 týdny

barevné bílé

1. pololetí 2014 - platí pro domy, kde se vyváží zbytkový + bio odpad

BIOPAS, spol. s r. o., Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, Tel.: 573 502 782, 777 838 402
e-mail: biopas@biopas.cz                  ww.biopas.cz

Úspěšný rok 2013 má za sebou 
Dětské dopravní hřiště v Kromě-
říži. Díky provozovateli, Českému 
červenému kříži, finanční podpo-
ře města Kroměříže, CSPD-BESIP 
a spolufinancování z prostředků 
Zlínského kraje se zde mohlo 
uskutečnit mnoho užitečných 
aktivit. V květnu zahájila sezonu 
dopravní soutěž mladých cyklis-
tů, kteří prokazovali své znalosti 
pravidel silničního provozu. Ná-
sledovala soutěž hlídek mladých 
zdravotníků, prověřující schop-
nost poskytnout první pomoc v 
mnoha situacích. V červnu do-
pravní hřiště nabídlo školení prv-
ní pomoci pro veřejnost, během 
prázdnin se zde konaly příměst-
ské tábory pro malé i starší děti. 
Měsíc září se nesl v duchu kampa-
ní Evropský týden mobility a Den 

bez aut, uskutečnilo se zde ško-
lení vedoucích zdravotnických 
kroužků na školách a v září byl na 
programu také den otevřených 
dveří. V listopadu dopravní hřiště 
přivítalo ,,Aktiv učitelů“ základ-
ních škol vyučujících dopravní 
výchovu a seminář pro dopravce 
taxislužby nazvaný ,,TaxiBESIP. 
Všem organizátorům a účastní-
kům akcí konaných na DDKM 
děkujeme a přejeme šťastný rok 
2014.                                                    (la)           

Optimistická bilance 
Dětského dopravního hřiště 

František Hauerland je 87letý 
kroměřížský patriot. Vyrostl v 
krásných horách na Valašsku, 
ale osud ho zavál do hanáckých 
Athén. Zde vyráběl dózy, kazety 
a formy na odlitky. Po válce se 
přeškolil na kovovýrobu a pra-
coval jako seřizovač strojů. Jeho 
vášní byla stavba chaty v Raj-
nochovicích a výsadba ovocných 
i okrasných stromů do zahrad 
postiženým dětem do Chval-
čova, Zborovic a Vážan. „Lidi mi 
nadávali, že jsem blbej, že pořád 
sadím stromy, ale já jsem to dělal 
pro ty děti,“ vysvětlil své jednání 
pan Hauerland. Celý život cesto-
val po Evropě, Africe, Severní a 
Jižní Americe, Mexiku, Indonésii. 
Nezapomenutelné zážitky má na 
Himaláje. Nemůže však říct, kde 
se mu líbilo nejvíce: „Všude bylo 

krásně a pokaždé jinak. Jsem však 
velký patriot, a proto jsem se vždy 
vrátil zpátky do Kroměříže.“ Svůj 
pokoj v Domově seniorů U Mora-
vy proměnil v malou galerii. Zde 
vystavuje své olejomalby s námě-
ty květin, žen a krajin. „Chtěl bych 
prodat některé obrazy a peníze 
poslat do Afriky na stavbu školy 
a zdravotnictví přes UNICEF. Přijď-
te a Africe pomůžeme,“ prozradil 
pan František svůj záměr.        (ver)

Kroměřížský senior vystavuje 
amatérské malířské práce

Foto: K. Vernerová
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KALENDÁŘ PRO ODVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU



Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás pozvat k Vítání 
Vašeho dítěte do života. Obřad se 
uskutečňuje v sobotu v obřadní 
síni Městského úřadu v Kroměříži.
Je možné domluvit se na 
individuálním termínu jen pro 
jednu rodinu nebo na vítání pro 

tři rodiny. Vítání je určeno pro děti 
s trvalým pobytem v Kroměříži. 

Bližší informace Vám sdělí 
matrikářky na tel. 573 321 181 
(případně 573 321 180-2). 

Těšíme se na Vás a Vaše miminko. 
Město Kroměříž

Slavnostní vítání malých občánků
na kroměřížské radnici

Nejbližší volné 
termíny od ledna 
jsou:
11. 1. 2014
25. 1. 2014
8. 2. 2014
22. 2. 2014

Ester Šilingerová

Filip Skopal Lada Palasová

Magdalena Svárovská Marie Svárovská

Tereza Škrabalová Tereza Láníková Maxmilián Heinz

Natálie Juřenová Matyáš Gauč Tereza Živná

Sňatky -
listopad 2013

Ingrid Bartáková, Přibyslav
Michal Tomášek, Hulín

Romana Šťastná, Chvalnov
-Lísky, část Chvalnov
Josef Malík, Cetechovice

Vlasta Nezbedová, Liběchov
Zdeněk Valentík, Sulimov

Ladislava Hausnerová, Kroměříž
Radomír Žáček, Kroměříž

Lucie Svobodová, Kroměříž
Pavel Sukupčák, Zborovice, část 
Medlov

Petra Ševčíková, Prostějov
Emil Zajíček, Prostějov  

V seznamu jsou uvedeni jen ti snoubenci, 
kteří souhlasili se zveřejněním v tisku.

V úterý 26. listopadu 2013 vyvr-
cholila celoroční odborná přípra-
va Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů města Kroměříže (JSDH 
Kroměříž) návštěvou zařízení pro 
simulaci požárů v uzavřených 
prostorách v Hamrech u Prostě-
jova. Takových zařízení je v celé 
republice pouze pět a výcviky 
v nich probíhají pod kontrolou 
profesionálních hasičů. Členové 
jednotky se zde dozvěděli speci-
fika a úskalí požárů v uzavřených 
prostorách, procvičili si taktiku 
3D hašení (šetrné hašení, maxi-
mální využití vody a minimální 
poškození promáčením okolních 
prostor). Následoval vstup do sa-
motného kontejneru, kde hasiči 

mohli bezprostředně pozorovat 
právě specifické jevy, které prová-
zejí tyto požáry. Každý hasič rov-
něž na vlastní kůži pocítil správ-
nou funkci ochranných pomůcek. 
Poslední fáze výcviku spočívala v 
taktice vstupu do hořícího bytu, 
vyhledávání osob a hašení požá-

ru. Celý výcvik lze hodnotit jako 
povedený a pro další odborný 
rozvoj JSDH Kroměříž mimořád-
ně přínosný. Za zmínku stojí rov-
něž fakt, že z celého okresu jsme 
jediná dobrovolná jednotka, kte-
rá tento výcvik prozatím absolvo-
vala.                         Ing. Adam Fuksa

Kroměřížští dobrovolní hasiči ve Flashover kontejneru

Organizace Kola pro Afriku již 
podruhé v tomto roce poslala do 
Gambie kola darovaná zdejšími 
občany tamním školákům. Ještě 
přitom neuběhl ani rok od vyslání 
prvních 351 kol a v pátek 6. pro-
since jich z Ostravy do afrického 
Banjulu odcestovalo třikrát více. 
V přístavu Banjul zajistí organi-
zátoři projektu rozvoz zásilky 
do 12ti gambijských škol. Kola 
ze všech koutů České republiky 
usnadní 1200 dětem v Gambii 
cestu ke vzdělání. „Je to pro nás 
obrovská událost. Po necelém 
roce se podařilo zajistit dostatek 
kol a finančních prostředků na je-
jich odeslání. Chtěli bychom po-
děkovat všem dárcům, sběrným 
místům, dobrovolníkům, médiím 
i donátorům, kteří se na tom kaž-
dý svým způsobem podíleli a při-
spěli tak nenahraditelným dílem 
k odjezdu hned tří kontejnerů 
plných kol do Afriky,“ neskrývá 
radost ředitel organizace Roman 
Posolda z Kroměříže. Mnoho ne-
zištně smýšlejících lidí a organi-
zací se podílelo na uvedení da-

rovaných kol do stavu, ve kterém 
mohou opustit Českou republiku 
a posloužit dětem v Gambii. Vel-
ký díl této práce odvedli lidé ve 
výkonu trestu z Věznice Heřma-
nice v Ostravě. Těm se během tří 
měsíců podařilo opravit pět set 
kol. Obrovský podíl na realizaci 
celého projetu má také doprav-
ní společnost TOPTRANS EU a.s., 
která celoročně zdarma sváží kola 
ze všech koutů ČR do centrálního 
skladu v Ostravě. Přímé náklady 
na dopravu darovaných kol jsou 
hrazeny zejména ze sponzor-
ských „Běhů pro Gambii“, bene-
fičních akcí, festivalu Colours of 
Ostrava nebo nebo z charitativní-
ho obchodu Moment.             (ver)

Do Gambie putovala další kola 
pro školáky 

Barborka získala čestné uznání
Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka Kroměříž se 
zapojil do soutěže Cena kvality v sociální péči. Soutěž se koná pod 
záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a je vyhlašována re-
dakcí časopisu Ošetřovatelská péče společně s Radou kvality ČR. 
V kategorii Cena kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro oso-
by se zdravotním postižením získal domov Barborka čestné uznání 
za kvalitní poskytování péče, za profesionální přístup k uživatelům. 
Slavnostní ceremoniál a předání ocenění proběhlo v prostorách Ry-
tířského paláce Senátu Parlamentu ČR ve středu 20. listopadu 2013.                                                                                    
                                                                                                  Vladimíra Marková
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Letošní Vánoce v Kroměříži dosta-
ly novou podobu, než na jakou 
jsme byli po léta zvyklí. Ulice v 
historickém centru města rozzáři-
lo nové slavnostní osvětlení. Nová 
LED světla v ulicích, na lampách, 
na stromech, ale i na budově rad-
nice měla po setmění umocnit 
vánoční atmosféru a stát se milým 
zpestřením adventního času. Ze-
ptali jsme se vás, zda se vám vá-
noční osvětlení líbí a zda naplnilo 
vaše očekávání. 

Vladimír David
„Nové vánoční osvětlení se mi líbí. 
Konečně se město trochu vánočně 
vyzdobilo.“ 

Jarmila Ražková
„Vánoční výzdoba v Kroměříži je 
pěkná. Já jsem z Chropyně a tam 
máme taky moc krásně vyzdobený 
strom.“ 

Alena Pohanková
„Já bydlím na Zacharu už 20 let, 
střed města je pěkný, moc se mi líbí. 
Jen mě mrzí, že lidé to neudržují a 
rozhazují odpadky. Je mi také líto, 
že nejsou peníze na to, aby byly vy-
zdobeny i ostatní obvody města.“ 

Anna Kozárková
„Letos se výzdoba povedla. Je sice 
fakt, že to stálo hodně peněz, ale 
zase to prozáří vánoční atmosféru.“ 

Jana Ventrubová
„Vánoční výzdoba se mi líbí, ale je 
škoda, že není po celém městě. Tře-
ba na hlavní cestě na Hulín by se 
vyjímala.“ 

Jan Súkup
„Když uvážíte, jaká je finanční situa-
ce státu, tak si myslím, že by se pe-
níze mohly využít jinak. Možná by 
peníze za novou výzdobu mohly být 
poskytnuty lidem, kteří to potřebují.“ 

Marcela Švecová
„Je to úplně něco jiného. Dříve byla 
vánoční výzdoba spíše jednodušší, 
teď mi připadne více efektní, ale po-
řád zůstává vkusná.“ 

Anna Hapalová
„Já nejsem z Kroměříže a výzdobu 
jsem po tmě neviděla, ale stromeček 
je moc pěkný a líbí se mi.“ 

Letošní Vánoce rozzářilo nové 
slavnostní osvětlení 

Foto na str.: J. Soporský 

Pour féliciter 2014


