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Kácení za Květnou zahradou potvrdilo špatný stav topolů 

Během února v Kroměříži pokra- 
čovalo kácení stromů v rámci pro-
jektu Zakládání a rekonstrukce 
uličních stromořadí ve městě Kro-
měříži. Práce probíhaly zejména v 
ulici Štítného, kde byly odstraněny 
vzrostlé topoly a několik dalších 
stromů. Vzrostlé topoly padly k 
zemi také za Květnou zahradou. 
Pokácené kmeny  zde odhalily 
míru poškození a daly za prav-
du oprávněnosti tohoto zásahu. 
„Už při plánování se vedly vzru-
šené debaty, zda tuto lokalitu do 
projektu vůbec zahrnout. Zelené 
stromy se ochráncům přírody zdály 
být navenek zdravé a požadovali, 
aby byla ulice za Květnou zahranou 
z projektu vyřazena. Naše odborné 
posudky ale jasně říkaly, že stromy 

v pořádku nejsou a je na místě je 
do projektu zahrnout. Současné 
kácení výroky odborníků jen potvr-
dilo,“ uvedl radní Marek Šindler, 
podle kterého mohly být topoly 
skutečným rizikem pro pěší i moto-
risty, kteří se tudy denně pohybují. 
Odborníci z Lesnické a dřevařské 
fakulty Mendelovy univerzity v 
Brně vyjádřili své stanovisko takto: 
„Zdravotní stav stromů lze označit 
za zhoršený až výrazně zhoršený, 
pravděpodobnost selhání  je ne-
zanedbatelná. Hlavními problémy 
jsou vylamování sekundárních 
výhonů a jejich následný pád s 
nebezpečím poranění nebo usmr-
cení osob, poškození projíždějících 
vozidel. Pád stromů z důvodu sel-
hání kmene, zapříčiněný přítom-

ností rozsáhlých dutin, může ohro-
zit jak Květnou zahradu, tak školní 
pozemek. Hrozí i selhání stromu 
vývratem, lze se opodstatněně 
domnívat, že kořenový systém 
stromů těchto dimenzí byl zasažen 
a poškozen při konstrukci soused-
ní komunikace a chodníku. Tento 
názor lze podpořit výsledky měření 
Resistographem, ukazujícími na du-
tinu rozšiřující se shora dolů, tedy 
do kořenového systému. Stav stro-
mořadí považujeme za závažný, byť 
ne kritický.“ 
Ulice za Květnou zahradou však 
dlouho bez zeleně nezůstane. 
Na místě 15 pokácených stromů 
bude vysazeno 27 mladých topolů, 
které díky schopnosti rychlého 
růstu brzy nahradí ty stávající. (pz)

Vážení a milí čtenáři,

březen mi automaticky 
naskočí jako měsíc knihy. 
Ale číhá zde i jeden den 
– dokonce Mezinárod-
ní den žen, který má své 
uctívače i kritiky. Musím 
přiznat, že jsem vždy tro-
chu polemizovala, proč 
by ženy měly být slaveny 
jeden den v roce. Zřej-
mě nám tento a podob-
né významné dny dopřáli 
muži. Aby oni mohli slavit. 
Nechci jim však křivdit, 
uvědomuji si i díky své 
funkci, jak je mnohdy 
ženský a mužský pohled 
na svět a situace v životě 
lidském odlišně podbar-
vený. Ověřila jsem si, že 
mužské vyjádření: „Vidím 
v tom problém“ zpravidla 
žena vysloví jako: „Cítím 
v tom problém“. Oba tyto 
póly při řešení čehokoliv 
považuji za nenahraditel-
né. Trochu mě mrzí, že se 
vše kolem nás spíše vidí, 
nahlíží a rekognoskuje. Pro 
cítění moc příležitostí není 
- ani při správě věcích 
veřejných. Žen je pomálu. 
Ještě že v domácnostech 
máme počet přítelkyň a 
manželek viditelně vyvá- 
žený k mužům. Asi z té 
radosti nad přirozenou 
harmonií nás pánové 
tvorstva rádi den či dva v 
roce uctí. Být tak knihou, 
byl by to celý měsíc! 

Daniela Hebnarová
starostka města
starostka@mesto-kromeriz.cz

Foto: K. Vernerová

Jeden měsíc 
a jeden den :o)

Zápis do prvních tříd v číslech
Ve všech základních školách zřizovaných kro-
měřížskou radnicí se konaly ve dnech 4. a 5. úno-
ra zápisy do prvních tříd.  Důležitý den v životě 
budoucího školáka s napětím prožívali děti i 
rodiče. „Celkem přišlo k zápisům 421 dětí, což 
je počet srovnatelný s předešlými roky,“ potvr-
dil vedoucí odboru školství a sociální péče Jiří 
Pánek. Obdobně jako loni byl i letos sedmdesáti 
dětem doporučen odklad školní docházky. (pz)

ZáKLaDní šKOLa u zápisu         odklady
U Sýpek 58       16
Zachar 74       10
Zámoraví 67       11
Komenského nám. 40  
Oskol 59       14
Slovan 123       19

CELKEM   421       70*

*Údaj o odkladech je informativní, není podložen vyšetřením apod.
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V Kroměříži bývalo vždy dobrým 
zvykem, že čelní představitelé 
města vyjadřovali úctu občanům, 
kteří se dožili významného život-
ního jubilea, osobní gratulací či 
blahopřejným dopisem. Postoj 
města k této pěkné tradici zůstává 
stejný. Co se však bohužel mění, 
jsou právní předpisy, které tento 
bohulibý záměr v poslední době 
značně komplikují. Zejména před-
pisy zabývající se ochranou osob-
ních dat znemožňují úředníkům 
nahlížet bez zákonem dané opory 
do evidence obyvatel, shromažďo-
vat osobní údaje a poskytovat je k 
dalšímu použití. Z tohoto důvodu 
už ani radnice nemůže z evidence 
obyvatel vyhledávat osobní úda-
je a svévolně s nimi nakládat, byť 
za účelem gratulace jubilantům. 
A takto jednat nemůže ani žádný 
jiný subjekt, na což upozorňujeme 
zejména proto, že se v minulosti v 
Kroměříži objevily případy zneuží-
vání osobních údajů v souvislosti s 
podvodnými záminkami vůči seni-
orům. I přes tyto překážky se kro-
měřížská radnice nechce vzdát pří-
ležitosti popřát svým jubilantům. 
Vyzýváme proto rodinné pří-
slušníky, sousedy či kamarády, 
aby nám jubileum svých blíz-
kých oznámili. Jak je v Kroměříži 
zvykem, k 80. a 85. narozeninám 
starostka oslavencům zašle bla-
hopřejný dopis. Při příležitosti 
90. narozenin a pak vždy po pěti 
letech starostka nebo jiný člen 
městské rady jubilanty navštíví a 
osobně mu popřeje. Své návrhy se 
jménem jubilanta, termínem jeho 
narozenin a adresou s telefonním 
kontaktem můžete oznámit Od-
boru kultury a cestovního ruchu, 
(tel.: 573 321 202, e-mail: lenka.
peclova@mesto-kromeriz.cz) (pz)

I přes komplikace
chceme zachovat
přání jubilantům

Netradiční kostýmové prohlídky, 
které pod názvem Tajemství staré 
Kroměříže připravila kroměřížská 
radnice společně se skupinou 
historického šermu Biskupští 
manové, získaly titul HIT sezóny. 
Tento titul již 5 let uděluje Cen-
trála cestovního ruchu Východní 
Moravy za podpory agentury 
CzechTourism nejzajímavějším 
projektům podporujícím ces-
tovní ruch v turistických desti-
nacích. Nejnovější aktivity města 
Kroměříže v oblasti podpory 
cestovního ruchu tedy sklízejí 
úspěchy nejen u turistů samot-
ných, ale také u odborné veřejnos-
ti. Porota složená z renomovaných 
odborníků na marketing, market-
ingovou komunikaci a cestovní 
ruch hodnotila celkem 18 projek-
tů od 12 přihlášených subjektů z 
celého Zlínského kraje. „Šestičlen-
ná porota měla obtížnou úlohu, 
neboť produktové nabídky byly 
velmi zajímavé a vesměs kvalit-

ně připravené. Proto se rozhod-
la udělit v každé kategorii, tedy 
komerčního a neziskového sekto-
ru, tři ocenění – dvěma projektům 
udělila cenu poroty a jednomu 
HIT sezóny 2014,“ vysvětlila Dana 
Daňová, ředitelka pořádající Cen-
trály cestovního ruchu Východní 
Moravy. Právě v kategorii nezis-
kového sektoru získal ocenění 
HIT sezóny 2014 projekt Tajemství 
staré Kroměříže. „Město připravi-
lo kostýmované prohlídky, které 
realizují městem podporované 
zájmové organizace. Součástí 
prohlídek je netradiční a zábav-

nou formou podávaný soubor 
informací o historii, památkách, 
osobnostech apod. Projekt takto 
oživuje víkendové pobyty orga-
nizované místními podnikateli a je 
mj. ukázkou přístupu místní samo-
správy k podpoře cestovního ru-
chu,“ zdůvodňuje význam počinu 
Centrála. Zástupci Kroměříže 
uspěli také v kategorii podnikate-
lů. Cenu poroty mimo jiné získal i 
projekt „Luxusní jachta Pandora“ 
od Kroměřížské plavební s. r. o., 
která jezdí po Baťově kanálu a má 
ambice využít i potenciálu turis-
tické plavby v Kroměříži.                   (pz)

Prohlídky Tajemství staré Kroměříže získaly titul 
HIT sezóny v cestovním ruchu 

Přes dvě stě dvacet tisíc korun 
vhodili občané Kroměříže a 
místních částí do pokladniček 
Oblastní charity Kroměříž při 
příležitosti tradiční Tříkrálové 
sbírky. Skupinky dětí se v kostý-
mech tří králů a v doprovodu 
dospělých vydaly téměř do 
všech domácností a po vzoru 
dávné tradice vybíraly na cha-
ritativní účely. V Kroměříži a 
místních částech sbírka přinesla 
celkem 220 415 korun, v obcích 
Kroměřížska, spadajících pod 
kroměřížský děkanát, vynesla 

417 409 korun. Celkový výtěžek 
na Kroměřížsku činí 637 824 ko-
run, je o 90 tisíc korun vyšší než 
loni a je současně nejvyšším v 
historii sbírky sahající do roku 
2006. „Jménem Oblastní charity 
Kroměříž chci poděkovat všem 
za spolupráci, za vlídné při-
jetí Tří králů a za Vaše finanční 
příspěvky. Děkujeme, že nám 
pomáháte pomáhat. Výtěžek 
bude věnován na potřeby lidí, 
kteří se ocitli v tíživé životní 
situaci, na humanitární pomoc 
v zahraničí a také na pomoc 

rodinám a lidem v nouzi a těm, 
kteří si nemohou sami pomoci,“ 
poznamenal Josef Šebestík z 
Oblastní charity Kroměříž.    (pz)

Tříkrálová sbírka na Kroměřížsku dopadla nejlépe za poslední roky 

Foto: Oblastní charita KM

Kroměříž se během letošního 
roku připojí k městům, která 
svým občanům nabídnou po-
hled do svého hospodaření 
v podobě tzv. rozklikávacího 
rozpočtu. Zastupitelé 30. led-
na schválili, že v této přehled-
né a transparentní podobě 
bude rozpočet k dispozici na 
oficiálních webových strán-
kách města během druhého 
pololetí letošního roku.  
„Toto zpracování umožňuje ob-
čanům sledovat aktuální stav 
financí města. Výhodou jsou 

průběžné grafické přehledy a 
tabulky týkající se financí měs-
ta. Tuto formu zveřejňování 
postupně volí státní instituce i 
města,“ uvedl autor návrhu, za-
stupitel Pavel Motyčka. V praxi 
tento krok znamená, že návštěv-
ník webových stránek uvidí ne-
jen aktuální stav rozpočtu na 
daný rok, ale rozkliknutím polo-
žek bude schopen najít i vazby 
na jednotlivé zveřejňované fak-
tury a další informace týkající se 
hospodaření města. „Na měst-
ském webu už mohou občané 

sledovat on-line přenosy a audio 
záznamy z jednání zastupitelů, 
zveřejňujeme údaje o hlasování 
zastupitelů, zveřejňujme faktury 
a tohle je další krok k lepší infor-
movanosti a transparentnosti,“ 
dodala starostka Daniela Heb-
narová.  V průběhu následujících 
měsíců je třeba připravit takový 
systém, který bude propojen se 
stávajícím účetním vybavením 
radnice, umožňuje sledovat hos-
podaření organizace a zobrazuje 
aktuální stav a vývoj rozpočtu. 

(pz)

Rozklikávací rozpočet: 
další krok k transparentnosti města



Oprava mostu zkomplikuje dopravu

Místní komunikace mezi Kro-
měříží a Trávnickými Zahrád-
kami bude v době od 1. dub-
na do 30. června 2014 zcela 
neprůjezdná. Za úplnou uza-
vírkou stojí oprava mostu 
přes potok Zacharka na ulici 
na Hrázi, která po uvedenou 
dobu znemožní průjezd lokali-
tou v obou směrech. 
Oprava mostu, který už se na-
chází ve velmi špatném stavu, 
bude spočívat v zesílení mos-
tovky, výměně hydroizolace 
a vozovkových vrstev, sana-
ci betonových opěr a dalších 
stavebních pracích. „Po dobu 
stavby bude nutná celková uza-
vírka komunikace a nebude 
tedy možné zde vůbec projet. 
Objížďka povede přes Kotojedy, 
Trávník a Trávnické Zahrádky. 
Cyklisté budou moci při jízdě 
do Trávnických Zahrádek využí-
vat stezku pro chodce a cyklisty 

podél řeky Moravy Za Oskolí, a ze 
strany od Kotojed mohou využít 
stezku pro chodce a cyklisty od 
Altýřů k ul. Na Hrázi a k letišti. 
Omezeni ale budou také chodci, 
kteří kolem staveniště projdou 
jen pomocí malé lávky pro pěší 
vzdálené cca 50 metrů od mís-
ta stavby,“ přiblížil plánované 
stavební dění Vlastimil Foltýn z 
odboru služeb. 
Radnice také upozorňuje na 
skutečnost, že provoz náklad-
ních vozidel k letišti od Trávníku 
přes Trávnické Zahrádky bude 
veden přes most přes Kotojed-
ku mezi Trávnickými Zahrád-
kami a letištěm. Odborným 
vyjádřením byly stanoveny 
hodnoty normální zatížitelno-
sti mostu na 6 tun a  výhradní 
zatížitelnosti  na 8 tun, čemuž 
bude odpovídat také dopravní 
značení na mostě. Jedná se o 
dopravní značku B 13 s nápisem 

6 t a dodatkovou tabulkou s ná-
pisem Jediné vozidlo 8 t. Vozid-
la, která překročí stanovené 
hodnoty normální a výhradní 
zatížitelnosti mostu, musí pro 
jízdu přes most předem požádat 
správce komunikací a mostů, 
kterým je odbor služeb MěÚ 
Kroměříž. „V případech, kde to 
bude možné, doporučujeme 
rozložit náklad na více náklad-
ních vozidel a dopředu počítat s 
omezenou zatížitelností mostu,“ 
dodal Vlastimil Foltýn.  
Oprava mostu ovlivní také pořá-
dání oslav Mezinárodního dne 
dětí v Kroměříži. Jako náhrada za 
oblíbenou lokalitu na letišti a u 
Bagráku se letos zvažuje využití 
Pionýrské louky u Podzámecké 
zahrady právě ve sváteční den 
všech dětí - v neděli 1. června. 
Bližší informace o konání akce 
zveřejníme společně s aktuálním
programem oslav.                      (pz)

Nová okna pro
Základní školu Zachar

KRáTCE Z RaDnICE

Už od konce listopadu probíha
částečná výměna oken na ZŠ 
Zachar. Celá tato akce vyjde
na 3,9 milionu korun a není hra-
zena z dotace, i když tak bylo 
původně zamýšleno. Město se
rozhodlo hradit akci ze svých 
prostředků. Realizaci má na sta-
rosti firma V okno s.r.o, Skaštice, 
která vyhrála výběrové řízení. 
Průběh letošní zimy pracím přeje, 
výměna oken se daří i za plného 
provozu školy. Vše probíhá v sou-
ladu s harmonogramem a pod 
odborným dohledem města a 
technickým dozorem investorů. 
Výměna oken by měla být do-
končena v polovině března. (ver)
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Odbor životního prostředí kro-
měřížské radnice na sklonku loň-
ského roku dořešil dlouholetou 
ekologickou zátěž v regionu. Na 
pozemku v obci Zdounky bylo po 
několik desítek let uloženo celkem 
5 cisteren se zbytky ropných látek, 
které v posledních letech zača-
ly unikat do půdy v okolí. Úniku 
významně pomohlo poškození, 
zřejmě způsobené sběrači kovů, 
kteří odmontovali ochranné kryty. 
Šetření prováděla od srpna 2011 
Česká inspekce životního prostře-
dí Brno (ČIŽP). „Protože se jí ale ne-
podařilo zjistit původce znečištění 
a současně vyhodnotila stav jako 
havárii hrozící závažným znečiště-
ním povrchových a podzemních 
vod, podala v srpnu roku 2012 
ČIŽP kroměřížskému vodoprávní-
mu úřadu podnět k uložení opa-
tření vedoucích k nápravě vzniklé 
situace,“ vysvětlila vedoucí od-
boru životního prostředí kromě-
řížské radnice Božena Ševčíková. 
Sanační práce prováděné firmou 
PURUM s.r.o., Praha v průběhu li-
stopadu a prosince byly úspěšně 
ukončeny 16. prosince 2013. Ná-
klady na sanaci vyčíslené na 706 
736 korun budou městu na zákla-
dě žádosti proplaceny z havarij-
ního fondu krajského úřadu. Díky 
včasnému zásahu a profesionál-
nímu přístupu byla havárie včas 
zlikvidována, aniž by došlo k po-
škození životního prostředí. (pz)

Ropné látky z cisteren
ve Zdounkách

již neohrožují okolí

Poskytování sociálních služeb je 
téma, které se týká velké části 
populace a které vždy vyvolává 
spoustu otázek i vášní, ať už na 
městské, krajské či celostátní 
úrovni. Diskuze se samozřejmě 
nevyhýbají ani Kroměříži, naše 
město však má tu výhodu, že 
rozsah a kvalita zde poskyto-
vaných služeb přesahují běžné 
standardy. a není to náhoda. 
Zdravotní a sociální politika 
je jednou z prioritních oblastí 
města, což vyplývá i z následu-
jícího rozhovoru s radní MUDr. 
Jarmilou Číhalovou, která má 
problematiku sociálních služeb 
ve městě na starosti.  

Ve strategických plánech města 
stojí sociální oblast v popředí 
zájmu. Proč? 
„Naše populace prokazatelně 
stárne a poptávka sociálních 
služeb je čím dál větší. V polovině 
90. let žilo v našem městě 13,5 % 
osob nad 65 let. Za 20 let narostl 
tento počet téměř o 4 procenta 
a dnes máme 17,3 % seniorů. A 
prognózy říkají, že kolem roku 
2050 budou senioři tvořit celou 
1/3 populace. Proto radnice tuto 
oblast určitě nepodceňuje a snaží 
se hledat řešení pro všechny 
skupiny seniorů.“ 

Které skupiny máte konkrétně 
na mysli? 
„Věnujeme se všem seniorům, 
ať jsou to ti aktivní a soběstační, 
nebo osoby, které jsou závislé 
na pomoci druhých. Aktivním 
seniorům jsme před dvěma lety 
předali nový klub na Velehradské 
ulici, který sdružuje seniorské or-
ganizace ve městě. Jeho možnos-
tí využívá na pět set osob, které 
nechtějí sedět samy doma, chtějí 
se něco naučit, protáhnout se 
v tělocvičně a vůbec mají chuť 
trávit čas se svými vrstevníky. Když 
s věkem přijdou zdravotní pro-
blémy a senior potřebuje pomoc 
svého okolí, může v Kroměříži 
využít terénních služeb, které mu 
pomohou se zajištěním stravy, 
osobní hygieny, domácími pra-
cemi apod. Tyto služby, včetně 
osobní asistence či „denního sta-
cionáře“, jsou placené a v našem 
městě  je zajišťuje Pečovatelská 
služba či Oblastní charita. Část 
nákladů mohou uživatelé uhradit 
s pomocí státní podpory posky-
tované přes úřady práce. Provozo-
vatele těchto služeb město stabil-
ně podporuje.  Město dále zajišťuje 
ubytování v domech zvláštního 
určení. Máme k dispozici 470 bytů 
pro osoby, které jsou příjemci star-
obního či invalidního důchodu. 

Nájemník zde má své vlastní vy-
bavení, ale nemusí se starat např. 
o úklid společných prostor apod. 
O umístění rozhoduje bytová 
komise na základě pořadníku, kde 
je zohledněna délka trvalého by-
dliště v Kroměříži, popř. zdravotní 
stav či  domácí situace žadatele.
Další skupinou jsou klienti, kteří 
vyžadují trvalou péči v pobytovém 
zařízení. Město Kroměříž má 3 do-
movy pro seniory s 300 lůžky a 90 
lůžek v domově se zvláštním reži-
mem (pro osoby s demencemi).“ 

Poskytování sociálních služeb 
si asi většina lidí spojuje právě s 
domovy pro seniory. 
„Ano, ty zajišťují komplexní péči o 
klienty, a také nabízejí aktivizační 
programy (ruční práce, keramika, 
rehabilitace, cvičení, hudební vy-
stoupení ad.). Snaží se pro senio-
ry vytvořit skutečný domov. Kli-
enti si samozřejmě mohou říci, o 
jaké služby mají zájem. Kapacitně 
máme v Kroměříži 3x víc lůžek, 
než je průměr v celém Zlínském 
kraji nebo jiných srovnatelných 
městech. V současné době máme 
v domovech lůžka pro cca 10 pro-
cent seniorů, což je i v celorepub-
likovém srovnání nadstandardní 
množství.“ 

(pokračování na str. 4 dole)

Úroveň sociálních služeb na Kroměřížsku 
je nadstandardní, změny se nechystají



Úroveň sociálních služeb na Kroměřížsku...
pokračování rozhovoru s radní MUDr. Jarmilou ČíhalovouPomoc sedmaosmdesátileté ženě 

poskytli kroměřížští strážníci poté, 
co upadla na dvorku svého domu 
a nemohla vstát. Začala volat o po-
moc a její volání naštěstí uslyšeli 
lidé z vedlejších kanceláří a zavola-
li strážníky. Při jejich příjezdu byla 
žena naštěstí při vědomí a komu-
nikovala. Strážníci pro jistotu na 
místo přivolali záchrannou službu.  

Trojici mladíků zřejmě po noční 
zábavě vyhládlo, a tak se skupinka 
zajela občerstvit do ulice Vodní. 
Operátorku kamerového systému 
zaujalo vozidlo, které v ranních 
hodinách vjelo i přes zákaz do 
pěší zóny. Z vozidla vystoupili tři 
muži, z nichž jeden měl v ruce 
asi sedmdesáticentimetrovou 
mačetu. Protože ze záznamu ne-
bylo jasné, co s touto zbraní muži 
zamýšlejí, byla na místo hned vy-
slána hlídka. Skupinka se naštěstí 
skutečně přijela jen občerstvit, 
strážníci však dvacetiletého muže 
poučili, že není úplně vhodné cho-
dit na veřejnosti s mačetou v ruce. 

„Lidé se vracejí tam,
kde se cítí dobře...”
Rok 2014 se rozproudil plným 
tempem. S příchodem jara se 
přiblížíme i k turistické sezóně,
proběhnou revitalizace a in-
vestiční projekty. Slovo  pláno-
vání se stalo i díky minulému 
režimu trochu nevítané, ale 
plánovat je nezbytné. Domácno-
sti své výdaje zpravidla pečlivě 
zvažují a přizpůsobují příjmům. 
Město je obrovský celek, ale ta 
základní pravidla pro něho platí 
ještě víc.

Má město Kroměříž plány 
a vize do budoucna? Musí mít! 
Už kvůli tomu, že deset či dvacet 
let v měřítku městského života 
je vlastně krátká doba. Tedy ne-
jenom plány krátkodobé, ale i 
aktualizované strategické plány 
pro rozvoj města v horizontu 
více let. Vytvořit propracova-
nou a funkční aktualizaci stra-
tegického plánu není snadné. 
V lednu jsme předkládali úvod-
ní verzi, nyní dopracováváme 
nedostatky. Věřím, že ještě le-
tos město Kroměříž získá svůj 
strategický plán, který ho po-
vede k rozvoji v dalších letech. 

Jsme schopní další rozvoj měs-
ta zaplatit? Vývoj hospodaření 
města Kroměříže v posledních 

letech jednoznačně potvrzuje, 
že  brzy budeme bez dluhové 
záteže a peníze, které jsme nyní 
používali na umoření dluhů a 
závazků nám zůstanou pro nové 
investice. V číslech je to více než 
40 milionů korun od roku 2016, 
které prostě zůstanou doma.
A to se počítá!

S čím mohou počítat občané?
Uvědomuji si, že vztah k městu a 
prostoru osobního života  je úzce 
propojený s individuálními pod-
mínkami života každého občana. 
Což se také váže k zaměstnano-
sti a možnostem pro podnikání 
apod.  Zastávám názor, že město 
musí být dobrým správcem věcí 
věřejných. Vytvářet stabilní pro-
středí, které podpoří případné 
aktivity investorů a podnikatelů. 
Naše město je atraktivní z pohle-
du cestovního ruchu. To bych 
nazvala naší hlavní „průmys-
lovou zónou”, kterou musíme 
rozvíjet a pečovat o ni. Město 
opravené, čisté, příjemně vy-
bavené pro relaxaci a nabízející 
zajímavé programy, lákadla a 
moderrní služby - to je záruka, 
že se k nám lidé budou vracet. 
Protože se tu cítili dobře. A stej-
nou kvalitu získají současně i 
Kroměřížané. To jsou dva v jed-
nom, výhoda pro všechny. Více 
turistů znamená i více příležitostí 
pro poskytovatele služeb, pro 
živnostníky, rozšiřuje se prostor 

pro nová pracovní místa.  Taková 
jednoduchá matematika dává ty 
správné výsledky.

Co z toho vyplývá? 
Řada úkolů na straně města. 
Snažíme se být transparentní 
a nebude problém celý proces 
sledovat, či se přímo zapojit. 
Například právě nyní se při-
pravuje dopravní řešení města 
formou urbanistické soutěže. 
Tímto stanovíme jasná pravidla 
nejen pro motorovou dopravu, 
ale i pro parkování, cyklodo-
pravu a pěší trasy. Na tuto doku-
mentaci bude navazovat zadání 
nového územního plánu, který 
má být zpracován do r. 2020. 
Hledáme inspirace pro další roz-
voj cestovního ruchu a v souvis-
losti s tímto připravujeme úpra-
vy veřejných prostranství centra 
města tak, aby bylo vstřícné pro 
lidi a navážou i další opatření. 
V poslední době jsem se něko-
likrát setkala s názorem, že se 
věci pomalu mění k lepšímu a 
občané mají k městu jako správci 
i partnerovi důvěru.  V tom cítím 
příslib právě do budoucna, pro-
tože tam, kde se lidé cítí dobře, 
mají snahu tento stav udržet a 
vlastním usílím ho dále podporo-
vat. Poděkování patří všem, kteří 
takto o svém městě přemýšlejí 
a spoluvytvářejí ho.

Daniela Hebnarová, starostka
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Diskutovaným tématem bývá i 
financování sociálních služeb. 
Jak jsme na tom v Kroměříži? 
„Samozřejmě záleží na tom, o 
jakou službu se jedná. Peněz od 
státu je omezené množství a se 
stárnutím populace se snižují 
prostředky s ohledem na počet 
potřebných osob. Ale i když se 
snižují dotace do jednotlivých 
institucí, je třeba dívat se na 
problematiku jako celek. Poby-
tová zařízení jsou financována z 
několika oblastí. Zhruba jednu 
třetinu financí zajišťují dotace z 
Ministerstva práce a sociálních 
věcí, třetinu si platí klienti sami a 
poslední třetinu tvoří příspěvky 
na péči. Financovat je musí také 
zřizovatel- tedy město. Média se 
často zabývají pouze snižováním 
státních dotací, ale díky tomu, 
že došlo k úpravě zákona o so-
ciálních službách a uživatelé 
dostávají část objemu státních 

peněz přímo přes sociální dávky 
a mohou z nich platit přesně 
ty služby, o které mají zájem a 
které potřebují, celkový objem 
peněz v sociální oblasti tedy 
nakonec zůstává přibližně stej-
ný. Příspěvek je určený tomu, 
kdo o osobu pečuje, takže jestli 
si klient zajistí péči příbuzného, 
nebo využije terénních služeb, je 
to na jeho rozhodnutí. A pokud 
bude umístěn v pobytových 
zařízeních, kde veškerou péči 
zajišťuje obslužný personál, tak 
tato částka zůstává pobytovému 
zařízení. Ministerstvo tedy vý-
znamně snížilo dotaci na pro-
voz, ale ten je na druhé straně 
dofinancován příspěvkem na 
péči. A i to snížení státní dotace 
je relativní. Dotace od MPSV čini-
ly v loňském roce v našem ORP 
téměř 98 milionů korun, v le-
tošním roce je to 107 mil. korun, 
tak naopak vidíme nárůst.“

Klienti se tedy nemusejí obá-
vat, že by byl na Kroměřížsku 
kvůli financím ohrožen rozsah 
a kvalita poskytovaných so-
ciálních služeb.
 „Předložená fakta to myslím jed-
noznačně vyvracejí. O omezení 
kapacit neuvažujeme, díky pro-
fesionálnímu personálu i pravi-
delnému vzdělávání se kvalita 
služeb neustále zlepšuje a díky 
vstřícnému postoji města jsme 
schopni reagovat i na případ-
né finanční výkyvy. V  Kroměříži 
máme zázemí, které nám v do-
brém závidí nejen okolní města, 
ale například i naši partneři na 
Slovensku. 
Závěrem ještě dodávám, že v 
rámci komunitního plánování 
(v současné době plán aktuali-
zujeme) průběžně sledujeme 
potřeby našich obyvatel a bu- 
deme na ně reagovat.“

Pavel Zrna 

Z DEníKU
MĚSTSKÉ POLICIE

Na zasedání městského zastupitel-
stva v lednu 2014 bylo rozhodnu-
to, že vzhledem ke složitosti řešení 
problematiky využití chátrajícího 
domu na Hanáckém náměstí se 
hlasování o dalším osudu budovy 
přesune na 10. duben tohoto roku. 
Pracovní skupina, kterou vedu, 
intenzivně spolupracuje se zpra-
covatelkou studie ekonomické 
náročnosti. Výsledkem bude ně-
kolik návrhů podložených ekono-
mickými daty, jak budovu může 
město využít. Cílem řešení je za-
jistit ekonomickou soběstačnost, 
aby město provoz budovy nemu-
selo v budoucnu nijak dotovat. 
Pokud takové řešení nenajdeme, 
bude pravděpodobně budova na-
bídnuta opět k prodeji a v tomto 
případě bude její osud jasný. Po-
kud se budovu podaří zachránit, 
můžeme díky této zkušenosti najít 
vzor, jak rozumně využít některé 
další nevyužité budovy, které v 
budoucnosti bude město vlastnit.

Pavel Motyčka 

KRáTCE Z RaDnICE

Jednání o budově na 
Hanáckém náměstí 
odloženo na duben



V úterý 28. ledna měli nejen stu-
denti ze Střední školy hotelové a 
služeb, ale i zájemci z řad veřejno-
sti, možnost zhlédnout speciální 
kouzlení s nápoji. Molekulární, 
nebo také progresivní mixologie 
je názvem extravagantní techniky 
užívané při přípravě koktejlů, která 
umožňuje barmanům ukázat ta-
ková gastronomická kouzla, jako 
je Mojito v podobě želé, Cuba 
Libre ve formě kaviárových per-
liček, nebo Piňa Coladu v pěně. 
Pro změnu skupenství se používá 
kapalný kyslík nebo suchý led 
(pevná forma oxidu uhličitého). 

Přípravu oblíbených koktejlů v ne-
tradičních podobách komentoval 
Radim Hamrosi, zkušený barman 
a majitel ostravského baru Modrá 
myš, který přítomné zasvětil do his-
torie a současnosti barmanského 

umění. Velmi efektní součástí 
večera byla i ukázka flair bartendin-
gu v podání vicemistra Evropy v 
tomto odvětví Davida Neumanna. 
Flair bartending je umění barmanů 
zabavit hosty či obecenstvo manip-
ulací s šejkry a láhvemi s lihovinou 
v různých oslnivých kreacích. Nut-
no dodat, že vystoupení Davida 
Neumanna oslnivé bylo, což ocenil 
i jásající zaplněný společenský sál 
hotelové školy. Neméně zajímavé 
bylo i zakončení celého večera, 
kterého se ujal Zdeněk Knedla alias 
Železný Zekon se svými siláckými 
disciplínami.                                      (vk)

Hotelová škola představila molekulární mixologii   
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Pro řadu lidí je svatý Valentýn pou-
ze dalším uměle importovaným 
svátkem, který nemá se středoev-
ropskou kulturou nic společného. 
Stále více mladých však 14. února 
posílá svým blízkým dárky, květiny, 
cukrovinky a pohlednice s tem-
atikou stylizovaného srdce jako 
symbolu lásky. V Knihovně Kro-
měřížska mohly děti v den svát-
ku vytvořit srdíčková přání svým 
rodičům nebo kamarádům. Dále 
pro ně byly nachystané kvízy a 
tajenky s tematikou lásky. V České 
republice se tento svátek začal 
slavit až po roce 1989. Legend o 
životě patrona zamilovaných exis-
tuje mnoho. Jedna z nich vypráví 
o tom, jak svatý Valentýn porušil 
císařský zákaz a oddával římské 

vojáky. Císaři Claudiovi II. velmi 
záleželo na síle jeho vojska, a pro-
to bojovníkům zakázal ženění. Na 
Valentýnovo porušení zákazu se 
přišlo a on skončil v žaláři. Pověst 
vypráví, že u dveří jeho cely se pak 
začaly objevovat drobné dárky 
a přáníčka od těch, které  oddal. 
Byl popraven právě 14. února.        
                                                            (ver)

Říše loutek Kroměříž zahájila výstavu
V úterý 11. února byla v Muzeu Kroměřížska zahájena výstava 
loutkařského souboru Říše loutek Kroměříž. Vše proběhlo v rámci 
45. výročí jeho trvání.  Součástí vernisáže byla i ukázka z loutkového 
představení.  Kroměřížští loutkaři velmi rádi zapojují do představe-
ní diváky a tak tomu bylo i při vernisáži. Na výstavě je ke spatření 
12 kompletních scén i s loutkami z her O Červené Karkulce, Kolébá 
se velryba, Povídání o pejskovi a kočičce, Čertovy nevěsty a další. 
Příchozí mohou spatřit i kapesní loutkové divadlo, divadlo v kufru 
a volné loutky z dřívějších her. Výstava potrvá do 8. dubna a návštěv-
níci si během ní mohou vyzkoušet vedení loutek, zahrát si vlastní 
představení nebo si vyrobit maňáska v loutkařské dílně.               (ver)  

Děti tvořily přáníčka 
v „Zamilované knihovně“

PODĚKOVání
Nejen maminky se svými dět-
mi, ale i pracovníci Azylového 
domu pro ženy a matky s dět-
mi v Kroměříži touto cestou 
děkují majitelce dětského ba-
zárku „Ferda“ paní Stavjaníko-
vé za darované ošacení, tolik 
potřebné pro ty, kteří se ocitli 
v nepříznivé krizové životní 
situaci. Vážíme si této pomoci 
i podpory.           Za Azylový dům 

pro ženy a matky s dětmi 
Mgr. Libor Jarmar

Sledujte i oficiální profily města
Kroměříže na sociálních sítích:

Mladí barmani a baristé na Kroměřížské koktejlové soutěži
Ve středu 12. února 2014 se v prostorách Střední školy hotelové a služeb v 
Kroměříži konal XV. ročník Kroměřížské koktejlové soutěže. Akce se uskuteč-
nila pod záštitou České barmanské asociace, jejíž komisaři hodnotili jedno-
tlivé kategorie. Celkem 60 mladých barmanů a baristů z celé České republiky 
soutěžilo ve čtyřech kategoriích. První z nich, Classic, vyžadovala, aby soutě-
žící v časovém limitu 7 minut připravili 4 originální drinky. Komisaři hodnotili 
nejen chuť, ale také vzhled koktejlů a technické provedení přípravy drinku. 
První místo vybojovala D. Rýznarová ze SŠHS v Kroměříži. V kategorii Flair ju-
nior měli soutěžící za úkol v časovém limitu 3-5 minut předvést svoje umění 
nejen v házení, ale i v práci s láhvemi a šejkry. Prvenství patřilo L. Konečnému 
ze SSŠa v Českých Budějovicích. V kategorii Mistr kávy junior bodovala Iva 
Oliveriusová z Hotelové školy V. Priessnitze v Jeseníku. Soutěžící připravovali 
kávu espresso, cappuccino a volný nápoj bez alkoholu. Baristé čtvrté kate-
gorie Mistr kávy profi soutěžili v přípravě espressa, cappuccina a volného 
alkoholického nápoje. První místo získal A. Troubil z Brna. O doprovodný 
program soutěže se postarali tanečníci skupiny DS Academy a M. Hořava 
s Freestyle trial show.                                                                                  Mgr. Ivana Hašová

Přípravy  na masopustní průvod

Masky neodmyslitelně patří k masopustu a jejich výrobu si mohly v sobotu 
25. ledna kroměřížské děti samy vyzkoušet v Muzeu Kroměřížska. Setkání 
nazvané „Veselý masopust aneb výroba karnevalových masek“ se neslo ve 
tvořivém duchu. Fantazii se meze nekladly a vznikaly originální karnevalové 
masky, které byly plné barev a třpytek. Masopust vždy představoval období 
hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Probíhaly taneční zábavy, 
zabijačky a také svatby. I tyto zajímavé informace si děti odnesly společně s 
vydařenými výrobky z  tvůrčího dne v Muzeu Kroměřížska.                                   (ver)

Foto: V. Kuklová

Foto: J. Soporský

Foto: V. Kuklová

Foto: K. Vernerová
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Kroměříž 6. února přivítala nový 
čínský rok. Letošní oslavy patřily 
znamení koně a jeho vítání proběh-
lo opět velmi originálně. Multikul-
turní festival se konal v devíti měs-
tech České republiky. „Kroměřížský 
Songfest byl rozdělen do dvou 
částí: odpolední Pavilon v ryt-
mu a večerní koncert Roku koně. 
Zhruba dvě stovky návštěvníků 
měly možnost proniknout do tajů 
čínské a japonské kaligrafie pod 
vedením japonské sopranistky 

Nao Higano, žijící trvale v Kro-
měříži,“ prozradil za Dům kultury 
Jan Dušek. Návštěvníci dále mohli 
obdivovat tvorbu Jitky Jarmanové 
malující na hedvábí a ochutnat i 
nejrůznější exotické čaje. Aktiv-
nější program potom nabízela 
prezentace nejrůznějších ryt-
mických nástrojů z celého světa 
s možností si na ně zahrát. Krátce 
po šesté hodině proběhla vernisáž 
fotografií Zdeňka Thomy Chuť 
čaje = chuť zenu, která ote-vírá 
tajemný svět japonských čajo-
vých zahrad. Sál kroměřížského 
kina byl večer nachystán na 
koncert. Herec Martin Zbrožek 
postupně uvedl zakladatelku 
a ředitelku Songfestu Fen–yün 
Song s její doprovodnou kapelou 
Trio PUO, zpěvačku Lenku Dusi-
lovou, zpěváka a kytaristu Vla-
dimíra Václavka i čínské umělce 
z pekingského operního a 
tanečního divadla, reprezentující 
umění tradičních vokálních tech-
nik.                                                       (ver)

Kroměříž oslavila vstup do nového 
čínského roku ve znamení koně

S aG Flekem zpíval na Starém pivovaru celý sál 
V samotném závěru letošního ledna naplnily sál Starého pivovaru ro-
mantické melodie a textová poselství dnes už legendární zlínské kapely 
AG Flek. Ivo Viktorin, Karel Markytán a Blanka Táborská předstoupili před 
zdejší publikum v původním složení, bez zbytečných příkras a efektů, s 
přímočarostí a nadhledem sobě vlastním. Zněly jen kytary, piano, fou-
kací harmonika a dech beroucí vokály, bez kterých by AG Flek nebyl 
AG Flekem. Skalní příznivce nebylo těžké odhalit. Byla jich většina a 
píseň za písní si notovali společně s kapelou. Příjemným pokračováním 
zdařilého večera bylo vystoupení kroměřížské skupiny Jamtour. V jejím 
podání ožily nestárnoucí písně kapely Marsyas.                                         (pz)

Na sklonku loňského roku zemřel 
ve věku nedožitých 94 let PhDr. 
Václav Spurný, CSc., vědecký pra-
covník Archeologického ústavu 
ČSAV v Praze, který podstatnou 
část své vědecké práce věnoval 
archeologickým výzkumům na 
Kroměřížsku, zejména v Hradisku 
a v Bezměrově. Zásluhou právě 
dr. Spurného bylo navázáno na 
starší výkopy amatérského arche-
ologa, faráře z Hradiska, P. Ludvíka 
Ledviny. Archeologický výzkum 
pravěkého sídliště a opevnění v 
Hradisku, realizovaný v 50. letech 

minulého století pod vedením 
dr. Spurného, prokázal klíčový 
význam této lokality pro poznání 
střední a mladší doby bronzové 
na Moravě. V průběhu let, kdy při 
tehdejším okresním muzeu v Kro-
měříži ještě trvale nepracoval ško-
lený archeolog, prováděl dr. Spurný 
také menší záchranné výzkumy 
v Kroměříži a okolí. Ani později, v 
době působení v pražském Arche-
ologickém ústavu, nepřerušil kon-
takt s Kroměříží a jeho muzejním 
pracovištěm. Pojítkem tu byl nejen 
rozsáhlý nálezový fond uložený 

v depozitáři zdejšího muzea, ale 
také vzpomínky na léta náročné 
práce v terénu a dokumentaci 
nálezů. Zájem o dění v regionu a 
aktivity kroměřížského muzea pro-
jevoval dr. Spurný i v době svého 
zaslouženého odpočinku v Praze 
a v Lohenicích u Přelouče. Trvalý 
odkaz vědecké práce dr. Spurného 
dnes připomíná část archeologické 
expozice kroměřížského muzea 
věnovaná výsledkům výzkumů v 
Hradisku a Bezměrově.

Mgr. Helena Chybová,
Muzeum Kroměřížska

Vzpomínka na PhDr. Václava Spurného, CSc.

PhDr. Václav Spurný

Sociální služby města Kroměříže si 
5. února připravily pro všechny své 
klienty divadelní zážitek. Letošní 
představení bylo inspirováno kla-
sickou pohádkou O Zlatovlásce. 
„Každý rok vymýšlíme nové pohád-
ky a děvčata měla vždy velký 
úspěch. Na představeních bylo 
krásné, že holky spolupracovaly s 
uživateli a oni se tak vlastně dos-
tali do děje pohádky. Skandovali, 
hovořili, bylo to pěkné a to se nám 
líbilo,“ prozradila Jana Mertová, 
která je členkou ochotnického 
souboru ve Střílkách a měla na sta-

rosti výtah a zkrácení textů. Vtipné 
pojetí pohádky sociální pracovnice 
doplnily vlastním zpívaným proje-
vem. Zkrácená verze Zlatovlásky 
trvala třicet minut, ale obsahovala 
všechny důležité scény. I zde mu-
sel Jiřík absolvovat cestu pro král-
ovu vytouženou pannu, splnit tři 
úkoly a nakonec vybrat tu správ-
nou dívku. „Děvčata jsou velmi 
nápaditá, kostýmy si každý shání 
sám, doplňuje je naše švadlen-
ka.  Výtvarnice Liduška Jeřábková 
nám dělá skvělé kulisy. Děláme to 
v malých prostorách a v takových 

podmínkách je to opravdu úžasné. 
Byla jsem sama překvapená, když 
jsem je viděla,“ doplnila Mertová. 

Scénka klientům zpříjemnila den a 
už teď se jistě těší na další originální 
vystoupení.                                            (ver)

Sociální pracovnice předvedly seniorům Zlatovlásku

Foto: J. Soporský

Foto: J. Soporský

Foto: K. Vernerová
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ŽELEZáŘSTVí nejen
U KUBESŮ

Příchod jara je ve znamení nového 
stavění, opravování, práce na 
polích i zahradách. K tomu všemu 
je potřeba velké množství práce, 
kterou mohou usnadnit různé 
nástroje a pomůcky. Dnes na-
kupujeme ve specializovaných 
super a hypermarketech a jak 
nakupovali naši předkové? V Kro-
měříži se chodilo nakupovat do 
Kovářské ulice a to do obchodu 
„U zlatého rýlu“ K.Kubesa a „ U 
oka božího“ Ferdinanda Macke-
ho, jehož obchod později převzal 
Ferdinand Vlk. Obchody byly 
sice v těsném sousedství, jistě si 
konkurovaly, ale zároveň velmi 
dobře prosperovaly.
A co takový obchod v železném 
zboží „U oka Božího“ v Kovářské 
ulici 19 mohl nabídnout? Ferdi-
nand Matzke  (později Macke)  se 
soustředil na „železné zboží“, ale 
také měl velký sklad náhrobních 
křížů a k tomu i kuchyňského 
nádobí a to vše doplnil sklad 
„červených a bílých vín, rosolek, 
žaludečních esencí atd.“, jeho 
nástupce Ferdinand Vlk   rozšířil  
sortiment o mosaz, měď, cín, olo-
vo, zinek a veškeré druhy  hřebíků 
a šroubů, ale nabízel i pilníky, 
lovecké a rybářské náčiní, železná 
kamna, barvy, fermeže a laky.  Sk-
lad červených a bílých vín, rosolek 
rozšířil o pravý jamajský rum, nejj-
emnější slivovici či pravý starý 
koňak ze Štýrska. K obchodnímu 
artiklu přibyl i sklad cukru, kávy a 
koření…
Vyhlášeným obchodem se 
železářským zbožím nejen v 
Kroměříži byl obchod „U zlatého 

rýlu“, známější jako „U Kubesů“.  
Byl založen v roce 1821 a jeho 
majitel Ondřej Kubes, rodák z 
Kojetína, jej získal sňatkem s dcer-
ou Jana Pippala, který obchod 
založil. Kubes byl rozený obchod-
ník a jeho obchod se neustále 
rozšiřoval a dodnes udivuje šíří 
sortimentu.   Kupující mohl vy-
brat jakékoliv zboží „ ze železa“ 
– např. „ nejlepší nástroje a náčiní 
pro veškerá řemesla, továrny, 
mlýny, hospodářství a dílny 
strojnické, stroje na vrtání kovů, 
výrobky zámečnické pro stavby, 
ale i hoblíky, pily, pilníky, šrouby, 
nýty, hřebíky, drátěnky, matice, 
šrouby…ale také diamanty pro 
sklenáře, papír, plátno a brousky 
smirkové. Nechybělo ani vybav-
ení pro hospodářství – americké 
podávky a vidle, kosy se zaruče-
nou jakostí a na výminku,ocelové 
lopaty a rýče,  uzdy a kování na 
koně.“ V nabídce byly i váhy stol-
ní, desetinné a klejchové, závaží a 
míry metrické a to i míry a řetězy 
pro inženýry a měřiče, vodní 
váhy, olovnice, nivelly..“ A pokud 
si potřebovali myslivci obstarat 
pušky či střelivo – u Kubesa našli 
: ..“lovecké pušky, revolvery, pis-
tole, flobertky, nábojnice, zát-
ky, broky i c.k.prodej střelného 
prachu.“  Obchod měl i velké 
sklady a zejména „ sklad železa 
kujného a váleného“ byl velmi 
dobře zásoben z arcibiskupských 
železáren ve Frýdlantě.  Nebyly 
ale opomíjeny ani potřeby pro 
kuchyni a domácnost, a tak mohl 
nakoupit jak hospodář, tak i jeho 
žena. Bohatý výběr byl jak v sor-
timentu kuchyňského nádobí z 
litiny, plechu či smaltované, velký 

výběr všech druhů svícnů, nik-
lových podnosů, stolních zvonků, 
košíčků na pečivo, příborů, nožů, 
ale i mlýnků na maso, kávu, pepř, 
koření či mandle.  Nechyběly ani 
strojky na zmrzlinu či žehličky – 
„ mosazné, ocelové a k topení 
dřevěným uhlím“ …
Zboží bylo možné i reklamo-
vat, ale jak se uvádí na firemním 
dopise :„Námitky zůstanou 
nepovšimnuty, nebyly-li učiněny 
do 8 dnů po obdržení zboží “. Účet 
měl obchod  u poštovní spořitel-
ny, telegramy se posílaly na adre-
su -  Kubes, Kroměříž. No a pokud 
byl nákup na dluh, tak „ Z obnosů 
nezapravených včas účtuji 6% 
úroků“ – tak se uvádí na účtence.
Obchod se rozvíjel, ochotný 
početný personál se snažil vy-
hovět všem požadavkům ku-
pujících. Ondřej Kubes na vše 
dohlížel a firmu později převzal 
jeho syn Karel. Ten měl velkou zál-
ibu v numismatice  (v r.1918 zak-
ládal Numismatickou společnost 
Československou v Praze) a ve 
sbírání starožitností. Jeho sbírky 
byly rozsáhlé, ale po roce 1945 
byly postupně rozprodány, ob-
chod byl v roce 1948 znárodněn 
a v roce 1955 umírá Karel Kubes, 
svobodný a bezdětný. Neoficiál-
ní název „U Kubesa“ přetrval i 
po znárodnění až do roku 1990. 
Nabídka nebyla tak pestrá, ale 
stále se zde nakupovaly hřebíky, 
šroubky, kladívka, pily atd. Po 
privatizaci po roce 1990 obchod 
ještě nějaký čas přežíval, ale roku 
2000 se již nedočkal…

PhDr. Jitka Zezulová, 
Mgr. Martina Šlancarová 

– Státní okresní archiv Kroměříž

KROMĚŘíŽSKá HISTORICKá OHLÉDnUTí III.
Vážení čtenáři,
v minulém čísle jsme se vás ptali 
na to, jak se jmenoval ředitel prv-
ní moravské společenské továrny 
na kávové náhražky v Kroměříži.  
Správně jste odpovídali, že to byl 
Antonín Němeček.

Ze správných odpovědí jsme 
vylosovali tyto výherce: 

Zdeňka šebestíková
Hana Klanicová
Oldřich Kopčil

Otázka č. 3
Kdo založil obchod 

„U zlatého rýlu“?

Správnou odpověď označenou 
heslem „Soutěž“ posílejte do 20. 
března na adresu zpravodaj@
mesto-kromeriz.cz, nebo na ad-
resu: Kroměřížský zpravodaj, Vel-
ké náměstí 115, 767 01 Kroměříž. 
(Nezapomeňte uvést svou adresu 
a telefonní kontakt).
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Důvtip a řemeslná zručnost 
našich předků si zaslouží obdiv 
a uznání. Kroměřížské technické 
památky stály dlouho ve stínu 
těch kulturních a v ústraní čekaly 
na své znovuobjevení. V letošním 
roce nastává jedinečná příležitost, 
kdy budou moci návštěvníci tyto 
skvosty objevovat. Za všechny 
jmenujme například Foucaultovo 
kyvadlo v Květné zahradě, Arcibi-
skupskou vodárnu, protiatomový 
kryt pod Knihovnou Kroměřížska, 
areál lokomotivního depa s toč-
nou na vlakovém nádraží, ale i 
větrný mlýn ve Velkých Těšanech 

či skanzen v Rymicích spravované 
kroměřížským muzeem. Mnohé 
z nich se otevřou veřejnosti
poprvé a každá by měla nabíd-
nout nějaký netradiční zážitek. 
V této souvislosti se na vás 
obracíme s prosbou o spo-
lupráci na vybavení některých 
expozic kroměřížských tech-
nických památek. Do proti-
atomového krytu přivítáme 
jakékoliv předměty související s 
civilní ochranou (plynové masky, 
protichemické oděvy, vojenské 
mapy a plány, instruktážní filmy, 
plakáty, transparenty, apod.), ale 

i dokumenty a předměty mapu-
jící život v sedmdesátých a osm-
desátých letech na Kroměřížsku 
(dobové fotografie a pohledy na 
město a jeho výstavbu, dokumen-
ty, diplomy, čestná uznání, za-
jímavé předměty včetně portrétů 
či bust politiků atd.). Pro sezónní 
expozici v Arcibiskupské vodárně 
přivítáme zapůjčení modelů 
parních či mechanických strojů. 

Pro bližší informace volejte na 
tel. 573 321 223 nebo pište na 
email: veronika.kuklova@mesto- 
kromeriz.cz. Děkujeme vám.  (pz)

VÝZVA: Zapojte se do přípravy expozice v krytu



7.3. WOHnOUT UnPLUGGED 
TOUR, Dům kultury, zač. ve 20 h
11.3. SaKURa a JaBLÚČKO, 
ze vzdálené Yokohamy přicestuje 
japonská klavíristka Yukiko Sawa, 
Nadsklepí, zač. v 19:30 h
21.3. TanEC MEDZI ČREPI-
naMI ( SĽUK BRaTISLaVa), 
doprovodné filmové projekce, 
úžasné záběry slovenské přírody, 
podmanivá hudba i profesionální 
interpretační mistrovství, Dům 
kultury, zač. v 19 h
23.3. KOnCERT DECHOVÉHO 
ORCHESTRU ZUš KROMĚŘíŽ 
K 45. VÝROČí ZaLOŽEní, Dům 
kultury
30.3. JaZZ SaLOn KROMĚŘíŽ 
přední muzikanti z Moravy, Hotel 
Oskol

DIVADLO
13.3. ŽEna VLČí MáK, mo-
nodrama s Hanou Maciuchovou, 
cyklus B divadelní předplatné, 
Dům kultury, zač. v 19 h
17.3. BESíDKa 2014 - DIVa-
DLO SKLEP, cyklus A divadelní 
předplatné, Dům kultury, zač. v 
18 h
20.3. SLaMĚná ŽIDLE, 
Divadelní spolek Kroměříž, Starý 
pivovar, zač. v 19 h

PRO DĚTI
9.3. ZaPEKLITá POVIDLa, 
Bedruňka Brno, Dům kultury, zač. 
ve 14:30 h
30.3. SInDIBáD MOŘEPLa-
VEC, Divadlo Scéna Zlín, Dům 
kultury, zač. ve 14:30 h

ZÁBAVA
1.3. MaSOPUSTní PRŮVOD 
MĚSTEM
2.3. SOUTĚŽE LETECKOMODE-
LáŘSKÉHO KLUBU KROMĚŘíŽ, 
Letiště Kroměříž, 8:00-10:30 h, 
10:30-13:00 h (dle počasí)
2.3. TanEČní KURZY PRO 
DOSPĚLÉ 2014. Kurz se skládá 
z deseti lekcí (každou neděli) a 
je ukončen závěrečným plesem, 
Společenský sál DK, zač. v 17:30 h
3.3. - 5.3.2014 JaRní 
PRáZDnInOVÉ DíLnY, tvořivé 
dílny s jarní tematikou. Lektorská 
místnost 1. patro
1. dílna: 3. 3. 2014 9–12 h a 13-16 h
2. dílna: 5. 3. 2014 9–12 h a 13-16 h
Vstupné: 40,- Kč
10.3. VÝTVaRnÝ aTELIÉR 
PRO VEŘEJnOST, lekce kreslení 
a malování, SPgŠ, 17 h
11.3. TURnaJ V BaSKETBaLE 
ZáKLaDníCH šKOL, ZŠ Zachar
12.3. O HanáCKÉHO KOHÓ-

Ta, soutěž ve zpěvu hanáckých 
písní ZŠ
17.3. VÝTVaRnÝ aTELIÉR 
PRO VEŘEJnOST, lekce kreslení 
a malování, SPgŠ, v 17 h
19.3. SVáTEK POEZIE – RECI-
TaČní SOUTĚŽ Zš, Dům kultury
20.3. TO nEJLEPší Z ROKU 
2013, tradiční projekční večer 
Klubu amatérského filmu 
Kroměříž se představí výběrem 
úspěšných filmů svých členů z 
roku 2013 kroměřížské veřejno-
sti, Dům kultury, zač. v 18 h
19. a 20.3. GaSTRO KRO-
MĚŘíŽ TESCOMa CUP 2014, 3. 
ročník gastronomické soutěže, 
Střední škola hotelová a služeb
28.3. ORIEnTáLní SHOW, 
Dům kultury, zač. v 18:30 h
31.3. – 16.4. VELIKOnOČní 
PROGRaM PRO šKOLY, Muze-
um Kroměřížska

PŘEDNÁŠKY
15. 3. SETKání S BIOTROnI-
KEM TOMášEM PFEIFFEREM, 
zač. v 9 hodin v Muzeu Kromě-
řížska

JARMARKY
1.3. MaSOPUSTní JaRMaRK, 
Hanácké náměstí, od 9 do 18 h

VÝSTAVY 
15.1.– 2.3. JITKa JURnEČKO-
Vá, autorská výstava, Radniční 
sklípek
18.3. VERnISáŽ VÝSTaVY 
KROMĚŘíŽ 21. STOLETí, Dům 
kultury, 18:30 h
Z POKLaDŮ aRCHIVU MĚSTa 
KROMĚŘíŽE, Státní archiv Kro-
měříž, do června 2014
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 no-
vověku, sklepní prostory Muzea 
Kroměřížska, stálá expozice
15.1. - 15.3.2014 PaVEL KO-
šUTa-nORSKO, kavárna hotelu 
U Zlatého kohouta
6.2. - 2.3. VÝSTaVa VÝTVaR-
nÉHO OBORU ZUš, Muzeum 
Kroměřížska, 
6.2. - 13.3.2014 CHUŤ ČaJE, 
CHUŤ ZEnU, fotografie Zdeněk 
Thoma, Nadsklepí,
7.2. - 2.3.2014 ŘEKa, velký 
výtvarný projekt Základní umě-
lecké školy v Kroměříži, Muzeum 
Kroměřížska

11.2. – 8.4. ŘíšE LOUTEK - VÝ-
STaVa K 45. VÝROČí ZaLOŽEní 
KROMĚŘíŽSKÉHO LOUTKOVÉ-
HO DIVaDLa „ŘíšE LOUTEK“, 
Muzeum Kroměřížska
28.2. - 30.3. VÝSTaVa Ka-
MÉLIí, Rotunda Květné zahrady 
Kroměříž
12.3. - 11.5. JIŘí WIESnER, 
autorská výstava, Radniční sklí-
pek, vernisáž 12.3. v 17 h
13.3. - 8.6. VE MĚSTĚ TO ŽIJE, 
výstava o rostlinách a živočiších 
vyskytujících se v Kroměříži, 
Muzeum Kroměřížska
27.3. – 4.5. REPREZEnTa-
TIVní VÝSTaVa K 15. VÝROČí 
TRVání SPVUK O.S., Muzeum 
Kroměřížska

KINO NADSKLEPÍ
1.3. ZaCHRaŇTE Pana 
BanKSE, zač. v 17:30 h
1.3. BaBOVŘESKY 2, zač. ve 
20 h
2.3. anGELIKa, zač. v 17:30 h
2.3. BaBOVŘESKY 2, zač. ve 
20 h
3.3. ZaCHRaŇTE Pana 
BanKSE, zač. v 17:30 h
3.3. V nITRU LLEWYna DaVI-
SE, zač. ve 20 h
4.3. VEJšKa, zač. v 17:30 h
4.3. JaSMínInY SLZY, zač. ve 
20 h
5.3. VELKá náDHERa, zač. 
v 16 h
5.3. HOBIT: šMaKOVa DRaŘí 
POUšŤ, zač. v 19 h
6.3. HOBIT: šMaKOVa DRaŘí 
POUšŤ, zač. v 16:30 h
6.3. PHILOMEna, zač. ve 20 h
7.3. BLíZKO OD SEBE, zač. v 
17:30 h 
7.3. VLK Z WaLL STREET, zač. 
ve 20 h
8.3. PHILOMEna, zač. v 17:30 h
8.3. GRaVITaCE 3D, zač. ve 
20 h
9.3. 12 LET V ŘETĚZECH, zač. 
v 17:30 h
9.3. KLUB POSLEDní naDĚ-
JE, zač. ve 20 h
10.3. šPInaVÝ TRIK, zač. v 
17:30 h
10.3. KaPITán PHILLIPS, zač. 
ve 20 h
12.3. ZRCaDLO, zač. v 16 h
12.3. nOn-STOP, zač. ve 20 h
14.3. GRanDHOTEL BUDa-
PEšŤ, zač. v 17:30 h
14.3. FaIR PLaY, zač. ve 20 h
15.3. FaIR PLaY, zač. v 17:30 h
15.3. 300 VZESTUP ŘíšE, zač. 
ve 20 h
16.3. 300 VZESTUP ŘíšE, zač. 
v 17:30 h
16.3. GRanDHOTEL BUDa-
PEšŤ, zač. ve 20 h
17.3. 300 VZESTUP ŘíšE, zač. 

v 17:30 h
17.3. POSLEDní VRCHOL, zač. 
ve 20 h
19.3. PRaŽSKá PĚTKa, zač. 
v 16 h
19.3. ELTOn JOHn V LaS 
VEGaS, zač. ve 20 h
20.3. POMPEJE, zač. ve 20 h
21.3. PaMáTKáŘI, zač. v 17:30 h
21.3. nOn-STOP, zač. ve 20 h
22.3. POMPEJE, zač. v 17:30 h
22.3. DĚDICTVí anEB KURVa 
SE nEŘíKá, zač. ve 20 h
23.3. nOn-STOP, zač. v 17:30 h
23.3. POMPEJE, zač. ve 20 h
24.3. KanDIDáT, zač. v 17:30 h
24.3. SaCRO GRa, zač. ve 20 h
26.3. OSTŘE SLEDOVanÉ 
VLaKY, zač. v 16 h
26.3. PaMáTKáŘI, zač. ve 20 h
27.3. nOE, zač. ve 20 h
28.3. nOE, zač. v 17 h
28.3. 10 PRaVIDEL JaK SBa-
LIT HOLKU, zač. ve 20 h
29.3. 10 PRaVIDEL JaK SBa-
LIT HOLKU, zač. v 17:30 h
29.3. nOE, zač. ve 20 h
30.3. nOE, zač. v 17 h
30.3. 10 PRaVIDEL JaK SBa-
LIT HOLKU, zač. ve 20 h
* 31.3. nOE, zač. v 17 h
* 31.3. PŘEŽIJí JEn MILEnCI, 
zač. ve 20 h

BIJÁSEK
1.3. VELKá OŘíšKOVá LOU-
PEŽ, zač. ve 14:30 h
2.3. VELKá OŘíšKOVá LOU-
PEŽ, zač. ve 14:30 h
3.3. DVanáCT MĚSíČKŮ, zač. 
ve 14:30 h
4.3. CROODSOVI, zač. ve 
14:30 h
5.3. TŘI LOUPEŽníCI, zač. ve 
14:30 h
6.3. O MYšCE a MEDVĚDOVI, 
zač. ve 14:30 h
7.3. Já, PaDOUCH, zač. ve 
14:30 h
8.3. DOBRODRUŽSTVí Pana 
PEaBODYHO a SHERMana, 
zač. ve 14:30 h
9.3. DOBRODRUŽSTVí Pana 
PEaBODYHO a SHERMana, 
zač. ve 14:30 h
16.3. LEGO PŘíBĚH, zač. ve 
14:30 h
23.3. KRáSKa a ZVíŘE, zač. 
ve 14:30 h

(SLAVÍME 110 LET OD ZALOŽENÍ 
VEŘEJNÉ ČÍTÁRNY A 40 LET OD 
ZALOŽENÍ STUDOVNY)
20.1.- 15.3. „nEJDELší nOC - 
21. srpen 1968“ - Úřad doku-
mentace a vyšetřování zločinů 
komunismu
26.3. PÝCHa BISKUPa CaS-

KOnCERTY

DIVaDLO

PRO DĚTI

ZáBaVa

PŘEDnášKY

VÝSTaVY

KInO naDSKLEPí

KnIHOVna
KROMĚŘíŽSKa
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TELCORna, přednáška M. Kindla 
o sbírce obrazů olomouckých 
biskupů a arcibiskupů
3.-31.3. LÉČIVÉ ManDaLY – 
výstava kreseb Dagmar Baštinco-
vé (odd. pro dospělé čtenáře)
4. 3. SETKání aUTORŮ a Za-
ČínaJíCíCH SPISOVaTELŮ, sna-
hou je vytvořit klub autorů pro 
pravidelnou vzájemnou podporu 
vlastní autorské tvorby (konf. sál 
knihovny), zač.  v 16:30 h
5.3. HUDEBní aKaDEMIE, 
Vincenzo Bellini: Norma (Edita 
Gruberová, Elina Garanča, Aquiles 
Machado), zač. v 16:30 h. Vstup 
zdarma.
6. a 25.3. RUČnĚ LITÉ SVíČKY 
a GLYCERInOVá MÝDLa, prodej 
výrobků z chráněné dílny ERGO 
Kroměříž, o.p.s. (vestibul knihov-
ny), od 14 do 17 h
10.3. InGREDERE HOSPES… 
VI., prezentace sborníku NPÚ - 
územního odbor. pracoviště v 
Kroměříži (spolupořadatel Klub 
UNESCO), zač. v 16 h. Vstup zdarma
11.-28.3. FaIRTTRaDE – Pa-
nELOVá PREZEnTaCE STUDEn-
TŮ SšHS KROMĚŘíŽ
11.3 prodej a ochutnávka výrobků 
(vestibul knihovny), zač. ve  12 h 
11.3. PROČ PODPOŘIT A ROZVÍJET 
FAIR TRADE? Prezentace studentů 
SŠHS Kroměříž seznámí veřejnost s 
principy „férového obchodu“. Sou-
částí bude ochutnávka a prodej 
výrobků. Vstup zdarma (konfe-
renční sál knihovny),  zač16 h
11.3. EVROPSKÝ DEn MOZ-
KU, zábavné odpoledne v Odd. 
pro děti a mládež, od 12 do 18 h
12.3. TRÉnInK PaMĚTI, 
Chcete-li si udržet dobrou paměť, 
je potřeba ji pravidelně trénovat. 
Přednáší H. Večeřová, zač. v 16:30 

h. Vstup zdarma.
18.3. JaRní PŘíCHUTĚ nOCI, 
večerní čtení úryvků z oblíbených 
knih a povídání nad nimi (Krylův 
koutek), od 18 do 20 h
20.3. JaRní TVOŘIVá DíL-
nIČKa, malování na hrnečky a 
smaltování lžiček, kurzovné 50,- + 
40,- materiál, zač. v 15 h
21.3. SVĚTOVÝ DEn POEZIE, 
zábavné aktivity, Odd. pro děti a 
mládež, od 12 do 18 h
24.-28.3. ŘECKO MÝMa 
OČIMa – SOUTĚŽNÍ VÝSTAVA 
FOTOGRAFIÍ
26.3. PÝCHa BISKUPa CaS-
TELCORna, přednáška M. Kindla 
o sbírce obrazů olomouckých 
biskupů a arcibiskupů
Vstupné 30,- Kč.
27.3. VYHLášEní OKRESní-
HO KOLa LITERáRní SOUTĚŽE 
KROMĚŘíŽSKá LITERa, Odd. pro 
děti a mládeže
27.3. aKaDEMIE 3. VĚKU, 
Finanční gramotnost (přednáší 
Ing. D. Vlček), zač. ve 15 h
31.3. DEn DESKOVÝCH HER, 
zábavné odpoledne v Odd. pro 
děti a mládež, od 12 do 18h
BŘEZEn MĚSíC ČTEnáŘŮ
- ŘEKnI MI CO ČTEš – zapojení 
knihovny do soutěže ČRo
-  ZnaLOSTní KVíZY – otázky 
z knih – každý týden 1 výherce 
(Odd. pro dospělé čtenáře)
- aMnESTIE DLUŽníKŮ (odpou-
štění upomínek) každou březno-
vou středu
- ZáPISnÉ Za 50% ve dnech 
12.3., 21.3. a 31.3.

KČT
5.3. LIPSKO BITVa náRODŮ, 
video p. Jaroš
12.3. ZVíŘaTa V MÝTECH a 

náBOŽEnSTVí, foto Dr. Trávníček
19.3. KORSIKa 1. ČáST, video 
p. Šmídová
26.3. KORSIKa 2. ČáST, video 
p. Šmídová

MC KLUBÍČKO
1.3. FOTOGRaFICKÝ KLUB, 
zač. v 9:30 h
22.3. BURZa DĚTSKÉHO JaR-
níHO a LETníHO OBLEČEní a 
SPORTOVníCH POTŘEB, 9-12 h

ZUŠ
18.3. aBSOLVEnTSKÝ KOn-
CERT studentů Konzervatoře P. 
J. Vejvanovského Kroměříž, sál 
ZUŠ Kroměříž, zač. v 16:30 h
23.3. KOnCERT DECHOVÉHO 
ORCHESTRU ZUš KROMĚŘíŽ 
K 45. VÝROČí ZaLOŽEní, DK 
Kroměříž, zač. v 16 h
26.3. aBSOLVEnTSKÝ KOn-
CERT studentů Konzervatoře 
P. J. Vejvanovského Kroměříž, 
sál ZUŠ Kroměříž, zač. v 16 h
27.3.-28.3. KRaJSKÉ KOLO 
SOUTĚŽE ZUš VE HŘE na KLa-
VíR, sál ZUŠ Kroměříž

STUDIO KAMARÁD
6.1. - 28.6. VELKá STUDIOVá 
HRa „KaMa“ 
3.3.-7.3. JaRní PRáZDnInY U 
KaMaRáDa
15.3. JaRní TVOŘIVá DíLnIČKa
21.-22.3. JaRní BURZIČKa 
OBLEČENÍ, OBUVI, SPORT. POTŘEB 

STARÁ MASNA
1.3. LUCIE TRIBUTE BanD
7.3.D.U.BMUSIC
14.3.PUnKOVÝ VEČER – nšO-
ČI, BanDa, náRODní VÝBOR
15.3. METaLLICa REVIVaL
21.3. RED HOT CHILLI PEPERS 

REVIVaL
22.3. DEEP PURPLE – KOBE-
REC BanD
28.3. THE FaKERS – PEaRL 
JaM TRIBUTE
29.3.U2 DESIRE REVIVaL
Všechny akce začínají ve 20:30 h

PLESY
1.3. PLES SPORTOVCŮ,  Tý-
deník Kroměřížska, DK Kroměříž, 
zač. ve 20 h
14.3. MUZIKanTSKÝ PLES 
ZUš KROMĚŘíŽ a KOnZERVa-
TOŘE P.J.VEJVanOVSKÉHO, DK 
Kroměříž, zač. ve 20 h 
15.3. PLES Zš OSKOL, Střední 
škola hotelová a služeb, zač. v 19 h 

DUHOVÉ CEnTRUM - 
Poradna Feng-Shui - vždy středa 
17 - 19 h
6.3. KURZ: šITÉ šPERKY Z 
KORáLKŮ – RYBí, cena kurzu 
včetně materiálu: 180 Kč,  (s vlast-
ní materiálem jen 90 Kč) 
14.3. DRáTKOVání I – ZáKLa-
DY, cena kurzu: 300 Kč (koná se 
pro min. 3  osoby), od 17 do 20h
16.3. RODInnÉ KOnSTELaCE. 
Seminář, řešení problémů života 
Cena: 690 Kč, od 9 do 17
20.3. PŘEDnášKa – UZDRa-
VUJEME DUšI, cena: 150 Kč, od 
17:15 h do 19:15 h
22.3. šITÉ šPERKY Z KORáL-
KŮ – 3D TVaRY, cena kurzu: 270 
Kč (cena kurzu s vlastním materiá-
lem: 180 Kč), od 9 do 13 h           
23.3. OBRáZKY a ManDaLY Z 
PíSKU, pro děti od 3 let za dopro-
vodu dospělé os. Cena za obrázek: 
od 52 Kč, od 14:30 do 18 h
Na kurzy a přednášky se lze objednat osobně 
v prodejně Zenový korálek nebo emailem: 
duhovecentrum@email.cz
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STaRá MaSna

STUDIO KaMaRáD

ZUš

Duhové centrum

V letošním roce si připomínáme 
hned dvojí výročí významného kro-
měřížského rodáka Karla Kryla. Dne 
3. března tomu bude už 20 let, co 
tento uznávaný písničkář a básník v 
Mnichově v roce 1994 náhle zemřel. 
A v následujícím měsíci, konkrétně 
12. dubna, budeme slavit 70. výročí 
jeho narození. 
Karel Kryl se narodil do rodiny knih-
tiskařů, která vlastnila tiskárnu v 
Novém Jičíně, nicméně po záboru 
Sudet v roce 1938 se přestěhovala 
do Kroměříže. Mladý Karel chtěl 
být nejdříve hrnčířem, ale později 
se rozhodl věnovat hudbě a poezii. 
Jeho písně se od roku 1966 hrály 
v rozhlase a první desku vydal půl 
roku po vpádu vojsk Varšavské 

smlouvy do Československa. Titulní 
píseň tohoto alba, Bratříčku, zavírej 
vrátka, byla později zakázána a stala 
se symbolem své doby. V září 1969 
Karel Kryl emigroval do Německa 
a jeho další desky vycházely jen v 
exilu. Spolupracoval s redakcí Svo-
bodná Evropa, psal básně, písně a 
knihy. Do Československa se Karel 
Kryl vrátil až v listopadu 1989. 
Obě výročí a vůbec osobnost Kar-
la Kryla si Kroměříž připomene 
v průběhu roku celou řadou za-
jímavých akcí. Na jejich přehled se 
můžete těšit už v příštím čísle Kro-
měřížského zpravodaje. Zároveň 
vyzýváme všechny občany, 
kteří doma mají na Karla Kryla 
jakoukoli památku (fotky, pod-

pisy, osobní vzpomínku apod.), 
aby nás kontaktovali na email: 
zpravodaj@mesto-kromeriz.cz 
nebo na tel. 573 321 222.  (vk, pz)

Kroměříž letos bude vzpomínat na  
dvě velká výročí Karla Kryla

Jiří Lederer: Jan Palach
Zpráva o životě, činu a smrti 
českého studenta. 
Již při prvním vydání v roce 1990 
se kniha uznávaného českého no-
vináře a publicisty Jiřího Lederera 
zařadila mezi základní literaturu k 
tomuto odvážnému a tragickému 
příběhu naší novodobé historie. 
Palachův životní příběh zobrazu-
je na pozadí dobových událostí v 
Československu i jinde v Evropě. 

Thomas Jeier: Indiáni
Praobyvatelé Severní ameriky
Kniha je určena pro všechny zá-
jemce o pozoruhodné a mnohdy 
tragické osudy domorodých oby-
vatel Ameriky.      www.knihkm.cz

KnIŽní nOVInKY

Foto: J. Mrva
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Letošní počasí se nám asi defi-
nitivně zbláznilo. Nevíme, jestli 
ještě počítat se zimou, nebo už 
se nám jaro skutečně hlásí o slo-
vo. A protože zrovna čtete naši 
seriálovou rubriku o květinách 
a zahrádkaření, máme tu jeden 
jarní pozdrav. Každý zná úsloví „je 
toho jako šafránu“, ovšem málo-
kdo ví, proč zrovna tohle koření je 
tak vzácné. Máme tu ale dva pod-
půrné argumenty. 
šafrán, latinsky Crocus, je u nás 
vzácně se vyskytující rostlina. 
Je to k nevíře, ale z celkového 
počtu téměř osmdesáti druhů 
Crocusů se  v našich končinách 
zabydlelo pouze pár druhů této 
barevně zajímavé trvalky. 
Druhý důvod, proč je šafrán tak 
vzácný, se ovšem týká pouze 
naší kuchyně. To, co můžete na-
sypat do rýže, přidat k dobrému 

vepřovému nebo do těsta na 
koláče, vypadá jako malá tmavá 
tyčinka. Je to totiž purpurová 
nebo hnědočervená blizna, která 
se vystříhává ze střední části 
květu. Na jeden kilogram koření 
je třeba přes sto tisíc květů. Je to 
tedy pracné a nákladné. Často se 
bohužel stává, že Crocus vykvete 
pouze první sezonu. Je to hlíznatá 
rostlina, která chutná myším nebo 
hrabošům. Pokud jej tedy chce-
me vysadit na zahrádce, měli by-
chom si vyhlédnout místo, kde je 
méně hlodavců a spíše polostín 
v korunách stromů. Ale nebojte, 
Crocus zvládne i přímé slunce. Na 
jaře a na podzim rostlině dopřej-
te hodně vlhkosti, ovšem v létě 
bude vděčná spíše za suché pro-
středí. Je to poměrně nenáročná 
květina, nepotřebuje hnojení, 
jen humózní, propustnou zem. 

Sklízet ji můžeme po zavad-
nutí natě koncem června. Hlízu 
necháme několik dní zaschnout, 
očistíme a v malé vrstvě skladu-
jeme do dalšího podzimního vý-
sevu. Pokud chcete mít zahrádku 
nebo trávník co nejhezčí, do-
poručujeme cibulky sesázet po 
více kusech k sobě nebo je do-
plnit o jiné jarní kvítí jako jsou 
sněženky, bledulky nebo ladoňky.
Pokud ještě neplánujete zahrád-
kařit a přesto se rádi díváte na 
rozkvetlé květiny, nezapomeňte 
navštívit výstavu kamélií od 28. 
února do 30. března v Rotundě 
Květné zahrady. 
V příštím čísle Kroměřížského 
zpravodaje se můžete těšit na 
bližší informace o chystané sou-
těži Kvetoucí Kroměříž, která 
náležitě prověří vaši lásku ke 
květinám i jejich pěstování.      (hr)Foto: J. Soporský

Řecko patří k oblíbeným desti-
nacím českých turistů. Možná 
jste již tuto překrásnou zemi 
navštívili a máte v ní své 
oblíbené místo. Můžete ale říci, 
že Řecko znáte? 
Pravidelný cyklus Evropských 
dnů v Kroměříži, pořádaný eu-
roposlankyní Olgou Sehnalovou, 
pokračuje v týdnu od 24. do 28. 
března 2014 představením Řecka. 
Přijďte se seznámit s tradičními i 
méně známými zajímavostmi této 
země a Vy, kteří jste již v Řecku 
byli, přijďte si ověřit své znalosti v 
pestrém celotýdenním programu. 
Řecké dny v Kroměříži opět před-
stavují zemi, která právě předsedá 
Radě Evropské unie. Program je 
tradičně sestaven z výstav, besed 
se zajímavými osobnostmi, do-
kumentární projekce a nebudou 
chybět ani ochutnávky řeckých 
specialit a soutěž. 

PROGRaM ŘECKÝCH DnŮ

24. 3. SLaVnOSTní ZaHá-
JEní, Dům kultury, 16.00 h
TRADIČNÍ ÚVODNÍ BESEDA se 
zajímavými hosty. Pozvání při-
jali Mgr. Aristid Franc, publicista 
a člen Řecko - české komory se 
sídlem v Athénách, a pan Sotiris 
Joanidis, autor autobiografické 
kroniky Řekové v Česku. Moderu-
je politolog s řeckými kořeny 
Thomas Kulidakis.

POSVÁTNÁ HORA ATHOS – 
vernisáž výstavy fotografií Proko-
pa Hoffmana
ŘECKÉ SPECIALITY - ochutnávka 
Restaurace a kavárny Scéna.

25. 3. ŘECKÉ DnY DĚTEM, 
Knihovna Kroměřížska, 12 - 15 h, 
soutěže, vědomostní kvízy, výt-
varné dílničky a zábavné hry v 
dětském oddělení knihovny in-
spirované Řeckem.

25. 3. CESTOMánIE, Knihovna 
Kroměřížska, 15.00 h, promítání 
oblíbených cestopisů České tele-
vize Cestománie: Řecko - v sídlech 
Bohů.

25. 3. ŘECKO, JaK HO nEZná- 
TE, Knihovna Kroměřížska, 16.00 
h, beseda s Mgr. Aristidem Fran-
cem o méně známých turistických 
zajímavostech Řecka.

26. 3. PRaVOSLaVí – náBO-
ŽEnSTVí ŘEKŮ, Pravoslavný 
kostel svatého Cyrila a Metoděje, 
16.00 h, povídání o pravoslavné 
církvi a o zajímavostech řecké 
hory Athos. Setkání je spojeno s 

prohlídkou kostela svatého Cyrila 
a Metoděje v Kroměříži na Slo-
vanském náměstí 

27. 3. ŘECKá KRIZE TROCHU 
JInaK, Knihovna Kroměřížska, 
16.30 h, Povídání o méně známé 
stránce hospodářské krize s Doc. 
Ing. Ilonou Švihlíkovou, Ph.D.

28. 3. MaRTHa a TEna, Starý 
pivovar, 17.00 h, vystoupení pop-
ulárního, původem řeckého dua. 
Koncert je spojen s ukázkami 
výuky řeckých tanců.

PO CELÝ TÝDEn OD 24. DO 28. 
BŘEZna: 
POSVÁTNÁ HORA ATHOS, Dům 
kultury, výstava fotografií Proko-
pa Hoffmana.

ŘECKO MÝMA OČIMA, Knihovna 
Kroměřížska, soutěžní výstava fo-
tografií z Řecka viděného našimi 
spoluobčany. 

ŘECKO NEJEN V LITERATUŘE, 
Knihovna Kroměřížska, výstava 
překladové literatury, publikací a 
webových odkazů o Řecku.

ŘECKE DNY NA SCÉNĚ, Restaurace 
a kavárna Scéna, speciální nabíd-
ka poledního menu zaměřená na 
tradiční řecká jídla.

CO VÍTE O ŘECKU – na www.
sehnalova.cz a na jednotlivých ak-
cích. Odpovězte na soutěžní otáz-
ky a vyhrajte zajímavé ceny     (pz)

Přijďte poznat Řecko, jak ho ještě neznáte Přihlaste své 
fotky z Řecka do 

soutěže
Informační středisko EUROPE 
DIRECT Kroměříž vyhlašuje 
soutěžní výstavu fotografií na-
zvanou Řecko mýma očima. 
Účelem výstavy fotografií je 
ukázat Řecko tak, jak ho viděli a 
vyfotili naši občané. Nezáleží na 
tom, jestli jste Řecko navštívili v 
rámci krátkého výletu, nebo jste 
tam několik let studovali či pra-
covali. Je jedno, jestli máte fo-
tografie řecké krajiny, památek, 
lidí. Pokud vlastníte jakoukoli 
fotografii pořízenou v Řecku, 
přineste ji do Knihovny Kromě-
řížska. Fotografie budou vysta-
veny v březnu v rámci Řeckých 
dnů, které v Kroměříži ve dnech 
24. - 28. března pořádá euro-
poslankyně Olga Sehnalová. 
Snímky bude možné hodnotit. 
Autoři nejlepších fotografií zís-
kají zajímavé ceny. Soutěžní vý-
stavy se může zúčastnit každý, 
kdo vlastní fotografie pořízené 
v Řecku. Snímky přineste do 
14. března v tištěné podobě 
do Informačního střediska 
EUROPE DIRECT Kroměříž, 
které se nachází v prostorách 
hudebního oddělení Knihov-
ny Kroměřížska.                      (kk)



Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás pozvat k Vítání 
Vašeho dítěte do života. Obřad se 
koná vždy 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 
vítání občánků na 
kroměřížské radnici:
8. 3. / 15. 3. / 22. 3. / 
5. 4. / 12. 4. / 19. 4. / 26. 4. 

Valérie a Sabina Malých Eliška Račková Štěpán Baroň

Šimon Školoudík Adam Jedlička

Stanislav Domanský, Kroměříž
Marie švehláková, Vlachovice-
Vrbětice, část Vlachovice

Ve středu 22. ledna jsme si v Do-
mově pro seniory ve Vážanech 
zpříjemnili nevlídné zimní odpo-
ledne písničkami a soutěžemi. Po 
srdečném přivítání moderátorkou 
následovala hudební produk-
ce a malé občerstvení. Po dobré 
kávě a dezertu přišlo očekávané 
soutěžní klání. Tříčlenná soutěžní 
družstva pod vedením personálu 
si mezi sebou „změřila síly“ v há-
dání podstatných jmen, nakres-
lených obrázků a pantomimicky 
znázorněných povolání. Všichni 
soutěžící předvedli neuvěřitelné 
výkony a odnesli si zaslouženou 
sladkou odměnu. Akce se dále 
nesla v duchu hádání názvů pís-

niček, interpretů a hraní písní na 
přání. A jako malé překvapení na 
závěr si pracovnice jako motivaci 
na následující akci připravily mód-
ní přehlídku plesových šatů. Chtě-
la bych touto cestou poděkovat 

personálu domova, který se po-
dílel na realizaci akce. Velké díky 
patří také Lukáši Pumprlovi, který 
celé odpoledne zajišťoval hudeb-
ní produkci a plnil hudební přání 
našim seniorům.  VOP DpS Vážany
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Informace e.on o přerušení 
dodávky el. proudu 
• 05.03. od 08:00 do 16:00, Kroměříž, Chro-
pyňská 0/1683, 124, 132/132, 1621, 1643/136, 
1646/1646, 1666, 1701, 1703/128, 1704/67, 
1706/134, 1707, 1708/101, 1711/166, 1712, 
1713, 1723, 1724/132, 1733, 1734/79, 1737, 
1742/140, 1750, 1832/182, 2064/137, 2081, 
220/220, 224/E, 2265/126, 2312/122, 2313, 
2423, 2429, 2996/141, 3039/131, 3113/133, 
3114/154, 3233/113, 4071, 4094, 5000, 5003, 
5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5012, 5015, 5016, 
5018, 5025, 5031, 5033, 5034, 5035, 5037, 5038, 
5041, 5044, 5045, 5048, 5050, 5051, 5052, 5055, 
5061, 5062, 5063, 5066, 5067, 5068, 5077, 
5078, 5079, 5080, 5081, 5082, 5084, 5087, 5088, 
5090, 521/521, 664/664, Kaplanova 1745, 2937, 
2937/7, 
• 06.03. od 07:30 do 16:30 h, Kroměříž 1588, 
Kojetínská 1403/88, 5000, Postoupky 0/128, 
127/127, U Strže, 0/235, 0/250, 0/500, 1055, 
114/114, 1557/10, 1558/20, 1559/24, 1577, 
5000, 5001, 5001/5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 
5006, 5008, 5009, 5010, 5023, 5025, 849/84, 
Zámecká zahrada 0
•13.03. od  07:00 do 16:30, Kroměříž, Chro-
pyňská 0/1683, 124, 132/132, 1621, 1643/136, 
1646/1646, 1666, 1701, 1703/128, 1704/67, 
1706/134, 1707, 1708/101, 1711/166, 1712, 
1713, 1723, 1724/132, 1733, 1734/79, 1737, 
1742/140, 1750, 1832/182, 2064/137, 2081, 
220/220, 224/E, 2265/126, 2312/122, 2313, 
2423, 2429, 2996/141, 3039/131, 3113/133, 
3114/154, 3233/113, 4071, 4094, 5000, 5003, 
5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5012, 5015, 5016, 
5018, 5025, 5033, 5034, 5041, 5037, 5038, 5035, 
5044, 5045, 5048, 5050, 5051, 5052, 5055, 5061, 
5062, 5063, 5066, 5067, 5068, 5077, 5078, 
5079, 5080, 5081, 5082, 5084, 5087, 5088, 
5090, 521/521, 664/664, Kaplanova 1745, 2937, 
Skaštice 132/132, 137, 153/153, 54
•13.03. od 07:00 do 16:30 , Kroměříž, Kojetínská 
1403/88, 5000, Postoupky 0/128, 127/127, 
U Strže 0/235, 0/250, 0/500, 1055, 114/114, 
1557/10, 1558/20, 1559/24, 1577, 5000, 5001, 
5001/5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5008, 
5009, 5010, 5023, 5025, 849/849, Zámecká zahr. 
Informace o přerušení dodávky el. energie 
ve vašem bydlišti si můžete objednat v e-
mailové podobě nebo prostřednictvím SmS 
přímo u společnosti e.on v rámci služby 
energie 24, nebo prohlédnout na portálu 
http://portal.eon.cz/cs/otg 

MĚSTO KROMĚŘÍŽ VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ ASEKOL
usnadňuje občanům města Kroměříž odevzdávání drobných, vysloužilých elektrospotřebičů. 

červené stacionární kontejnery 
na drobné elektro a baterie- patří:

baterie a drobná elektrozařízení jako jsou např. kalkulačky, 
rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony,
elektronické hračky a podobně

- nepatří:
televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky, 
velké a malé domácí spotřebiče (jako např. ledničky, pračky, 
mikrovlnky, chladničky, vysavače a podobně)

Do stacionárních kontejnerů

 ulice Braunerova (u prodejny potravin, č.p. 3608)

 ulice Koperníkova (u prodejny COOP č.p. 3059)

 ulice Moravská (u parkoviště E.ON)

 ulice Sokolovská (vedle OD Prior)

 ulice Spáčilova (u supermarketu Albert)

 Riegrovo nám. (u kostela Panny Marie)

 Važany - ulice Osvoboditelů (u restaurace, č.p. 56)

Červené stacionární kontejnery
jsou rozmístěny na těchto místech:

Veškerá elektrozařízení (bez výjimek) můžete bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře v Kroměříži v místní části Zachar p.č. 803/1.
Informace o sběrných dvorech i červených stacionárních kontejnerech naleznete na www.mesto-kromeriz.cz

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte
na Městský úřad Kroměříž, odbor služeb, tel. 573 321 165.

Sňatky - únor 2014
Veronika Horáková, Záříčí
Martin netopil, Chropyně

Zábavné odpoledne v Domově pro seniory Vážany

Foto: VOP DpS Vážany



KROMĚŘíŽSKÝ ZPRaVODaJ - informační měsíčník města Kroměříže. Číslo 03/2014, ročník XI, vyšlo dne 3. března 2014.
Vydává město Kroměříž nákladem 13.800 ks. Bezplatná distribuce do všech domácností v Kroměříži a místních částech. adresa vydavatele: město Kroměříž, 
Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČO 00 287 351. Redakce: Pavel Zrna, Veronika Kuklová, Kristýna Vernerová • tel.: 573 321 222, 
e-mail: zpravodaj@mesto-kromeriz.cz,  www.mesto-kromeriz.cz. Tisk: JUTTY Group Přerov.  Přetiskování článků je povoleno jen se souhlasem vydavatele. 
Nevyžádané rukopisy nevracíme. Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 14888.

    3   2014

Čtvrtek 13. února patřil Zimním 
sportovním hrám, které se tra-
dičně konají na Svatém Hostýnu. 
Čerstvě zasněžený Hostýn ozá-
řený slunečními paprsky přímo 
vybízel k dovádění a sportovním 
aktivitám. „Letošní setkání mělo 
název „Hry plné překvapení“ a 
disciplíny jsou obměňovány co 
dva roky. Mezi tradiční patří zá-
vod na běžkách a psí spřežení,“ 
popsala program vedoucí vý-

chovné a obslužné péče Vladimí-
ra Marková. Důležitý je i kontakt 
mezi klienty domovů a vzájemné 
utužování vztahů. Každoročně se 
Zimních sportovních her účastní 
klienti Domova osob se zdravot-
ním postižením Zborovice, Kvasi-
ce, Chvalčova, Barborky, domova 
pro seniory U Moravy, U Kašny, z 
Vážan a domova se zvláštním re-
žimem Strom života.                 (ver)

Foto: K. Vernerová

Klienti sociálních služeb po roce opět 
sportovali na Hostýně 

Domácí boxerský oddíl si vybojoval výhru
V sobotu 8. února Klub BC Bruiser Kroměříž pořádal na domácí půdě 
7. kolo Juniorské ligy a zároveň I. ligy boxu. Juniorského kola se zú-
častnilo celkem 37 boxerských dvojic z Moravy a hosté ze Slovenska. 
V hlavním programu I. ligy se utkal domácí oddíl BC Bruiser Kroměříž 
s BC Dynamo Nový Lískovec. Domácí boxeři za velké divácké pod-
pory vybojovali výhru 14:2 a zajistili si tak skvělou pozici v celkovém 
pořadí oddílů, kde jsou na druhém místě.                                           (ver)

SK Hanácká Slávie první 
v Holešově 
Dne 2. února 2014 se SK Hanácká 
Slávie Kroměříž zúčastnila fotba-
lového turnaje v Holešově pro pří-
pravku ročníku 2005 a mladších. 
Mladým Slávistům se dařilo a v zá-
pase s SFK Elko Holešov vybojovali 
první místo v konkurenci 8 týmů 
-  SK Hanácká Slávie, FC Fastav Zlín, 
SK Paseky, FC V. Otrokovice, V. Pře-
rov, SFK Elko Holešov, SK Baťov, FK 
Štípa.                                               (em)

Foto: archiv oddílu

Foto: archiv oddílu


