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Vynášení Smrti nebo Moreny je starodávný pohanský zvyk, který se z pradávných 

slovanských dob dochoval až dodnes. Pro naše předky byl rituál vynášení zimy a vítání jara 

významnou událostí. Druhého dubna dopoledne vyšel od budovy České pošty na Oskoli 

průvod dětí doprovázený dospělými, nesoucí v čele slaměné ženské fi guríny Moreny. Morena 

symbolizuje Smrt, choroby a konec zimy. Děti z národopisných souborů Rozmarýnek ze ZŠ 

Slovan a Malý Hanáček z MŠ Kollárova ul. zpívaly písničky a došly až na lávku přes Moravu. 

Odtud svrhly svoje Moreny do Moravy. Půvabnou akci organizoval Dům kultury Kroměříž 

- Rada amatérské umělecké činnosti. 
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Známý neznámý 

rumunský vojín 

Když jdete Vodní ulicí směrem k Moravě, 

pak při jejím ústí na Komenského náměstí 

spatříte na levé straně tabulku z hlazené žuly, 

která skromně upozorňuje na to, že v těchto 

místech padl při osvobozovacích bojích v květ-

nu 1945 „neznámý rumunský vojín“.

Většina lidí si pod pojmem „neznámý vojín“ 

představuje spíše jakýsi abstraktní symbol 

umírajícího hrdiny. Tento voják, i když nemá 

jméno, znamená - alespoň pro mne - napro-

sto reálnou vzpomínku. Pamatuji si ho velmi 

dobře. Pomáhal jsem tenkrát svému otci na 

chirurgii (ještě ve staré nemocnici) a vykonával 

jsem sanitářské a pomocné práce. Každé ruky 

bylo tehdy třeba. Situace byla velmi obtížná 

nejen pro množství poraněných, ale například 

i proto, že nešla elektřina. Na operační pole se 

muselo svítit akumulačním agregátem; osvět-

lovač stál na schůdcích nad operačním stolem 

a nehnutě držel lampu. Těch komplikací bylo 

daleko víc, včetně nedostatku různého mate-

riálu či krve pro transfúzi. 

Toho zraněného vojáka přivezli už svle-

čeného (možná právě proto zůstal „nezná-

mým“). Při spěšném svlékání se mohly snad-

no ztratit identifi kační plíšky. Byl v hlubokém 

bezvědomí a v šoku. Dodnes vidím bílé břicho 

a malou červenou dírku pod pravým žeber-

ním obloukem. Nešlo nahmatat tep. Ti, kteří 

jej přivezli (tuším to bylo 4. května v podve-

černích hodinách), nám řekli, že Němci stříleli 

do ústí Vodní ulice kulometem z druhé strany 

Moravy - tedy už za zbořeným mostem. 

Po otevření břicha se v sále rozhostilo 

rezignované ticho; mladý muž - mohlo mu 

být tak 20-22 let - měl těžce poraněná játra 

a ve skutečnosti vykrvácel do břišní dutiny. 

Pro osvětlení chci dodat, že jak zastavová-

ní krvácení z poraněných jater, tak jejich 

šití představovaly  zvláště v roce 1945 (a 

dodnes představují!) velice obtížné a při 

daném rozsahu poranění téměř nerealizo-

vatelné zákroky. Mladý muž skonal po ně-

kolika minutách - zemřel na operačním sto-

le, zemřel bez bolestí, zemřel, aniž o svém 

umírání věděl.

Až půjdete kolem a všimnete si oné pamět-

ní desky, vězte, že to není symbol. Že to byl 

mladý muž se svou minulostí a přítomností, 

bohužel bez  budoucnosti. Já jsem vám při-

pomněl pouze jeho poslední minuty. 

Prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc. 

Uctění památky 

osvobození Kroměříže

V úterý 5. května v 11 hodin se u památ-

níku vojáků rumunské královské armády na 

náměstí Míru, kteří položili životy při osvo-

bozování Kroměříže, koná položení věnců 

k uctění jejich památky. Kromě představite-

lů města Kroměříže, Svazu bojovníků za svo-

bodu, Svazu válečných veteránů ČR - Zlínský 

kraj položí věnce i zástupci velvyslanectví 

Rumunska.

Ve čtvrtek 7. května ve 13 hodin si při-

pomeneme 64. výročí ukončení 2. světové 

války položením věnců ke hrobu armádního 

generála a prezidenta republiky Ludvíka 

Svobody a jeho rodiny na místním hřbitově. 

Mezi účastníky pietního aktu budou přítom-

ni i zástupci velvyslanectví Ruska. 
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Dvoudenní velikonoční 

jarmark

Tradiční lidový jarmark zaměřený na ře-

mesla a výrobky s velikonoční tematikou se 

tentokrát konal v pátek 3. a sobotu 4. dubna 

na Velkém náměstí. Radnice na něj pozvala 

výhradně prodejce, jejichž sortiment úzce 

souvisí se svátky jara a s lidovými řemesly. 

Prodejci nabízeli originálně i klasicky zdo-

bené kraslice, slámové a dřevěné dekorace, 

řehtačky, proutěné zboží, keramiku, textilní 

výrobky a jiné rukodělné výrobky, medovní-

ky, trdelníky, bramboráky, uzenářské specia-

lity, med i medovinu a další dobroty. Někteří 

svou zručnost a způsob zhotovení výrobků 

předváděli rovnou před očima návštěvníků. 

Na Velkém náměstí stálo rekordních 112 

prodejních stánků, z toho 20 prodejců přije-

lo ze Slovenska a jeden, výrobce unikátních 

šperků ze stříbra a jantaru, až z polského 

Gdaňsku. Dvoudenní prodejní doba, bohatý 

výběr zboží a teplé jarní počasí přilákaly na 

kroměřížské náměstí tisíce lidí ze širokého 

okolí. Páteční odpoledne zpestřilo vystou-

pení folklórního dětského pěveckého a 

tanečního souboru Malá Rusava z Bystřice 

pod Hostýnem.           -kam- 

Foto: -kam- 
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Lípa po 90 letech 

ustoupila novému stromu

Od 1. května roku 1919 stála na Milíčo-

vě náměstí památná Lípa svobody, kterou 

do těchto míst vysadili občané na památ-

ku ukončení první světové války a vzniku 

Československé republiky. Strom tu neměl 

nikdy dobré podmínky pro život. Zvlášť ne 

v době narůstajícího dopravního provozu, 

kdy jej výfukové plyny zaplavovaly od čas-

ných ranních hodin až do noci. Prakticky ne-

měl možnost vytvořit typickou korunu stro-

mu lípy, protože byl každoročně ořezán a 

směrován do jiného prostoru. Takže strádal 

a letos začaly jeho větve usychat. Proto od-

borníci rozhodli o jeho odstranění a nahra-

zení novou lípou, tentokrát odolnější drsněj-

ším podmínkám v centru města.V pondělí 

20. dubna v 10 hodin se na Milíčově náměstí 

konala malá slavnost - vysazení nového stro-

mu. Mladá sazenice lípy vytvoří novou do-

minantu této lokality. Můžeme jen doufat, 

že se jí bude na novém místě dařit poněkud 

lépe než její předchůdkyni a že tu vytrvá více 

Vysazení nové lípy na Milíčově náměstí 

v pondělí 20. dubna v 10 hodin se konalo 

za účasti zástupců města Kroměříže, T.J. 

Sokol Kroměříž, Svazu bojovníků za svo-

bodu a Sdružení válečných veteránů ČR 

- Zlínský kraj.            Foto: -kam- 

Upozornění 

Zápis dětí do mateřských škol

Odbor školství, mládeže a sportu Městského úřadu v Kroměříži oznamuje, že 

termín pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných 

městem Kroměříž, to je v Mateřské škole, Gorkého 2566; v Mateřské škole, Kollárova 

3945; v Mateřské škole, Malý val 1549; v Mateřské škole, Mánesova 3766; v Mateřské 

škole, Osvoboditelů 60; v Mateřské škole, Páleníčkova 2851; v Mateřské škole, Postoup-

ky 78; v Mateřské škole, Spáčilova 3239; v Mateřské škole, Štítného 3712 a v Mateřské 

škole, Žižkova 4019 se uskuteční v době od 11. do 15. května 2009. 

 

Provozovatel Dětského dopravního hřiště, Český červený kříž Kroměříž, srdečně zve 

širokou veřejnost na DDH, Koperníkova ul. 2646, Kroměříž každou středu od 15 do 18 

hodin.

než sto let. Tento zápis bude možná jednou 

podkladem pro zjištění věku stromu a pří-

čin, proč stojí zrovna na tomto místě.

M. Karásek 
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Turisty bude navádět 

nový informační systém

V průběhu uplynulých měsíců, těsně před 

zahájením turistické sezóny, byl v Kroměří-

ži, zejména na nejfrekventovanějších turis-

tických cestách, instalován nový naváděcí 

systém složený z více komponentů. Mezi 

Podzámeckou a Květnou zahradou jsou 

v chodnících přibližně každých 15 metrů 

zabudovány kovové směrovky - originální 

dlaždice. 

Součástí systému je 15 litinových verti-

kálních rozcestníků, na nichž je umístěno 

110 směrovek v českém a anglickém jazyce, 

informujících o turisticky významných ob-

jektech ve městě. Nevynechávají ani jednu Foto: -kam- 

kroměřížskou památku, zvlášť informují, že 

se jedná o památku pod patronací UNESCO. 

Celý komplet doplňuje šestice tzv. totemů, 

tedy panelů se stručným informačním po-

pisem a plánkem centra města, a tři nízké 

informační tabule u kostelů bl. P. Marie, 

sv. Mořice a sv. Jana Křtitele. Texty na nich 

jsou opět dvojjazyčné, kdy se předpokládá 

univerzálnost angličtiny.          -kam- 
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Mezi Kroměříží 

a Kvasicemi začala 

stavba cyklostezky 

V úterý 31. března byla ofi ciálně zahájena 

výstavba cyklostezky z Kroměříže do Kvasic, 

která bude součástí evropské cyklistické 

sítě Euro Velo vedoucí od Baltu k Jadranu. 

Cyklostezka povede z Kroměříže podél pra-

vého břehu řeky Moravy až k fotbalovému 

hřišti v obci Kvasice. Právě zde byl položen 

symbolický základní kámen stavby, která je 

jednou největších investičních akcí letošního 

roku v Kroměříži. 

„Práce již začaly vyměřením nové lávky přes 

říčku Kotojedku v Kvasicích a budou pokračo-

vat úpravou terénu u Trávnických zahrádek. 

Cyklostezka je dlouhá 5,19 kilometrů, bude 

mít živičný povrch a její součástí jsou kromě 

zmíněné lávky i odpočívadla, odpadkové 

koše a dopravní značky,“ uvedla manažerka 

projektu Iveta Staňková z kroměřížské radni-

ce. Podle ní má být celé dílo hotové nejpoz-

ději do 30. června 2010. 

Celkové náklady na výstavbu cyklostezky  

dosahují částky téměř 30 milionů korun. Stě-

žejní část, konkrétně 24,3 milionů, pokryje 

evropská dotace v rámci Regionálního ope-

račního programu Střední Morava, kterou 

získalo město Kroměříž. Obec Kvasice spo-

lufi nancuje stavbu částkou 1 milion 300 tisíc 

korun, zbývající sumu 4,2 milionu korun hra-

dí kroměřížská radnice ze svého rozpočtu. 

               -pz- 

Den s integrovaným 

záchranným systémem

Ukázkovou naučnou akci zaměřenou na 

ochranu člověka při mimořádných událostech 

chystá kroměřížská radnice se svými partnery 

na úterý 5. května. Jejím dějištěm bude řeka 

Morava, podle níž se celá akce nazývá, a kro-

měřížská nábřeží v úseku od silničního mostu 

k lávce pro pěší. Délkou i obsahem půjde o 

událost mimořádného rozměru. 

Den s Integrovaným záchranným systé-

mem (IZS) zahájí již v 8.30 hodin výstava 

techniky, prezentace jednotlivých složek IZS 

či ukázky jejich vybavení. Účast přislíbila i zá-

chranná rota Armády České republiky. Od 9. 

hodiny začnou samotné ukázky zásahů na 

vodě i na břehu v podání profesionálních i 

dobrovolných hasičů, policistů, potápěčů, 

záchranářů, zdravotníků apod. „Akci Mora-

va 112 připravujeme nejen pro žáky základ-

ních a středních škol a pedagogy, ale vůbec 

pro širokou veřejnost. Zaměřena bude na 

ochranu člověka při mimořádných událos-

tech, řešení krizových situací a humanitární 

pomoc s hlavním důrazem na záchranu při 

povodních a bude do ní aktivně zapojeno 

přibližně 100 osob ze všech složek IZS, Čes-

kého červeného kříže a dalších partnerů,“ 

popsala událost místostarostka Kroměříže 

Jarmila Číhalová. Podle ní se série ukázko-

vých zásahů bude opakovat ještě jednou od 

11 do 12.30 hodin. 

„Morava 112 je součástí projektu Bezpeč-

ná komunita Kroměříž, který realizujeme od 

roku 2000. Jeho smyslem a cílem je snížit po-

čet a závažnost úrazů v populaci,“ vysvětila 

Jarmila Číhalová. Podle ní město Kroměříž 

získalo v roce 2003 od Světové zdravotnické 

organizace jako první místo ve Střední a Vý-

chodní Evropě a doposud jediné v ČR titul 

Bezpečná komunita, neboť má zpracovaný 

dlouhodobý program prevence úrazů. 

V souvislosti s plánovanou akcí město Kro-

měříž upozorňuje občany, že 5. května v do-

bě od 8 do 13 hodin bude uzavřena lávka 

pro pěší a omezen provoz na Švabinského 

nábřeží. Radnice současně zve všechny zá-

jemce do Knihovny Kroměřížska, kde bude 

ve vestibulu připravena výstava představují-

cí připravovanou akci.               -pz- 
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Dálnice se 

nezadržitelně blíží

V průběhu kontrolního dne na stavbě dál-

nice u Kojetína se 9. dubna zástupci Odboru 

dopravy MěÚ Kroměříž a další přizvaní hos-

té měli možnost přesvědčit, že celá stavba, 

přestože se pohybuje ve velmi náročném 

terénu a překonává několik údolí (jeden z 

mostů měří 160 metrů), navíc prodloužená 

zima znemožnila betonáže, se zatím nedo-

stala do výrazného skluzu a pokud nedojde 

k mimořádné situaci, bude termín otevření 

dálničního provozu Kroměříž - Kojetín 23. 

září splněn.            -kam- 

Foto: -kam-

Škola obnovila 

stromořadí

Dvacet stromů - platanů, jeřábů, javorů 

a svitelů - vysadilo město Kroměříž ve spor-

tovním areálu Základní školy Oskol Kromě-

říž. Původní stromy, které dosud lemovaly 

sportoviště, byly už velmi staré a občas 

padajícími suchými větvemi ohrožovaly své 

okolí a poškozovaly nové závodní dráhy. Ve 

středu 8. dubna si žáci vyzkoušeli, jak se sází 

strom: Od vykopání jámy, uložení kořenové-

ho balu, důkladného zalití, vyrovnání, pečli-

vého zasypání zeminou a zabezpečení proti 

vyvrácení a poškození sekačkou na trávu. 

Vše vykonávali pod dohledem a s pomocí 

zkušených pracovníků společnosti Biopas, 

Martina Posoldy z Odboru služeb MěÚ Kro-

měříž, který má tyto záležitosti na starost, a 

svých učitelek. 

V atriu před budovou rozkládá své koruny 

31 stromů, které tu v listopadu roku 2004 vy-

sadili také žáci. Mnozí z nich v těchto dnech 

skládají maturitní zkoušky a připravují se na 

další životní etapu. Ale na Mánesově ulici po 

nich zůstává příjemné zákoutí. Stejných vý-

sledků se dočkají i malí „zahradníci“ v okolí 

svého sportoviště. Možná, že to jednou 

bude vhodné místo pro setkání spolužáků 

po letech.            -kam- 
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Projekt „bezpečné 

cestování“ startuje 

ve Zlínském kraji

HZS Zlínského kraje se rozhodl připojit k re-

publikovému projektu „bezpečné cestování“, 

který byl zahájen před třemi lety v Praze.

Potřeba přenášet na veřejnost důleži-

té informace z oblasti vlastní ochrany při 

mimořádných událostech nebo v oblasti 

jejich předcházení přivedla vedení našeho 

sboru k rozhodnutí podílet se na informač-

ní a letákové kampani. Plníme tak jeden ze 

základních úkolů Hasičského záchranného 

sboru ČR, kterým je předcházet možnému 

ohrožení životů, zdraví a majetku občanů. 

Je potřeba působit preventivně, protože po-

kud jsou občané informovaní a dostatečně 

poučení, pokud vědí, co jim hrozí a jak mají 

v případě krize jednat, tak se významně 

zmírňují i případné negativní následky. To 

ve fi nále usnadňuje řešení jakékoliv mimo-

řádné události, ať se jedná o požár, doprav-

ní nehodu nebo teroristický útok.  

Cílená informační kampaň je zaměřena 

na všechny věkové kategorie občanů, kte-

ří se přepravují v hromadných dopravních 

prostředcích. Zde mají dostatek času získá-

vat informace z tematických plakátů, které 

si kladou za cíl prohloubit jejich povědomí 

o možných nebezpečích. Informace je ma-

jí navést na správné jednání v případě ohro-

žení, nebo v krizové situaci.

 Celkem osm tisíc letáků osloví občany ve 

veřejné dopravě. Díky vstřícnosti hlavních 

dopravních společností a regionálním zá-

stupcům ČD se informace dostanou plošně 

do celého kraje, a to do městských i mezi-

městských linek. Informace budou rozšířeny 

také na stanice a zastávky. V některých vy-

braných obcích se s projektem mohou ob-

čané seznámit i mimo dopravní prostředky. 

Ve Zlínském kraji prezentujeme prvních pět 

témat, která považujeme za zásadní:

1. - včasné zavolání může zachránit životy 

- tísňová linka 112

2. - jak se zachovat při požáru - požár v 

domácnosti

3. - jak předcházet požárům - požáry způ-

sobené kouřením

4. - jak se zachovat při evakuaci - evakuace 

z ohrožených prostor při nařízené evakuaci

5. - jak se zachovat při varovném signálu 

- všeobecná výstraha.       HZS ZK

Nabídka nové sociální 

služby

Domov pro osoby se zdravotním postiže-

ním Barborka nabízí novou sociální službu 

– odlehčovací služba.

Odlehčovací služba je pobytová služba, 

poskytovaná osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu zdravotního postiže-

ní, mentálního postižení a kombinovaného 

postižení, o které je jinak pečováno v jejich 

přirozeném prostředí. Poskytnutím služby 

chceme pomoci pečujícím či rodině, kteří se 

běžně o zdravotně postižené rodinné pří-

slušníky starají, a umožnit jim regeneraci sil, 

nezbytný odpočinek nebo poskytnout čas 

k řešení osobních záležitostí. Odlehčovací 

služba zahrnuje komplexní péči podle potřeb 

uživatele (ubytování, stravování, aktivizaci).

Kontakty pro podání informací o poskyto-

vané službě:

Vedoucí domova: Mgr. Věra Mikulová, tel.  

573 509 530,  mobil  774 771 057,  e-mail 

– mikulova@sskm.cz 

Zástupce vedoucí domova (vedoucí ob-

služné péče): Mgr. Gabriela Perútková,  tel. 

573 509 532,   mobil   608 239 640,   e-mail 

- perutkova@sskm.cz

Sociální pracovnice: Ivana Staňková,  tel. 

573 509 537,  mobil  728 845 743,   e-mail 

- stankova@sskm.cz 
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Městská hromadná 

doprava je živý organismus

Městská hromadná doprava v Kroměříži 

v současné době provozuje osm linek s devíti 

autobusy (z nich je sedm značky Volvo), s 11 

řidiči a jedním mechanikem. Pět řidičů jezdí 

na kroměřížských trasách už patnáct let. 

„Trasy autobusů nejsou defi nitivní,“ řekl 

nám před plánkem jízdních cest vedoucí 

provozu MHD v Kroměříži ing. Tomáš Sza-

bó. „Tím, že se město rozrůstá, přibývá ulic 

i obyvatel, mění se požadavky a na základě 

zkušeností a připomínek upravujeme jak 

trasy, tak i jízdní řády autobusů. Náš řidič 

najezdí v hustém městském provozu za den 

110 - 160 kilometrů. Zdánlivě je to málo, 

ale když se zamyslíme nad stavem dopravy 

v Kroměříži ve špičkách, nad úzkými vozov-

kami, řadou přechodů pro chodce a dalšími 

dopravními problémy, je to velká porce, jejíž 

zvládnutí vyžaduje jen zkušené a odolné ři-

diče.“ Na změny v jízdním řádu mají největší 

vliv úpravy jízdního řádu Českých drah. Jak-

mile změní příjezd vlaků, musí se přizpů-

sobit odvoz cestujících do města. Upravit 

jízdní řád tak, aby vyhovoval všem, to snad 

každý pochopí, že je vyloučené. Jeden chce 

zajíždět do Kotojed, ale v žádném případě 

ne přes Vážany. Druhý chce na Barbořinu 

jen v dopoledních hodinách, jindy to pod-

le něho není nutné. Jeden navrhuje trasu 

kolem supermarketů, další kolem ordinací 

soukromých lékařů a nemocnice, jiný při-

jde s nápadem zavést trasu mezi domovy 

pro seniory. Jen těžko se hledá kompromis. 

„Můžeme jen doporučit využívat více mož-

ností přestupů na jiné linky,“ říká vedoucí 

provozu MHD, na jehož stole se scházejí 

připomínky cestujících. 

„Kdyby řidiči osobních automobilů parko-

vali svá vozidla tak, jak mají, ubylo by nám 

hodně problémů. Dost často stojí na našich 

zastávkách, nebo nesprávně v ulicích. Pak 

stačí jeden cyklista a zpomalí dopravu v celé 

ulici. A nebo průjezd vozidel integrovaného 

záchranného systému - kvůli nesprávně par-

kujícím nelze uhnout a uvolnit cestu. Řada 

řidičů nedává přednost našim autobusům 

při vyjíždění ze zastávky. Riskují při před-

jíždění, někdy je od havárie jen krůček,“ 

připomíná největší potíže na trasách řidičů 

ve městě ing. Szabó. I zima se sebou nese 

dopravní potíže. Jeden odhrne sníh z chod-

níku na zastávku, druhý to z druhé strany 

přihrne, vznikne kopec sněhu a když tam 

najede autobus se sníženým podvozkem, 

nastane malér. 

Nedá se říci, že MHD je v Kroměříži na 

špatné úrovni. Ale přesto víte, jak by ji šlo 

vylepšit. „Samozřejmě. Řada zastávek vyža-

duje rekonstrukci, stavbu zálivu, čekárnu. 

Foto: -kam- 



KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ
KVĚTEN 2009

11

Přestože jsou autobusy schopné naklonit 

plošinu pro větší pohodlí především star-

ších nebo invalidních osob, úpravy budou 

nutné.“ 

Cestující MHD Kroměříž ve velkém využí-

vají čipové karty. Jejich zavedení odstranilo 

nákupy jízdenek (a jejich falšování), zdržo-

vání při placení u řidiče. Výhod karet využí-

vají cestující v několika dalších dopravních 

společnostech ve Zlínském kraji. A v nepo-

slední řadě jejich použití slouží k přehledu o 

využití jízdních tras v určitou dobu nebo ke 

sledování, kolik cestujících nastoupí na jed-

notlivých zastávkách. Čipové karty se občas 

ztrácejí nebo poškozují a jejich výměna není 

na počkání ani zadarmo. Nabíjení karet pro-

vádí každý řidič MHD, v předprodeji u vlako-

vého nádraží a v budově radnice č. p. 33. 

„Vandalismus v MHD? To je každodenní 

realita. Zastávky postříkané sprejery, roz-

bitá skla nebo sedačky, podpálené jízdní 

řády, znečištění prostoru a tak podobně. A 

v autobusech znečištění sedaček od tašek 

s nákupem nebo od špinavých kalhot, po-

čmárané obložení nebo sedačky, zamáčknu-

té žvýkačky, odcizená kladívka na nouzové 

rozbití oken, problémy s bezdomovci nebo 

opilci,“ vypočítává zbytečné škody ing. Sza-

bó. „Jako bychom někdy ani nepřepravovali 

lidi,“ říká smutně. 

Městská hromadná doprava v Kroměříži 

přepraví ročně přibližně dva miliony cestují-

cích. Je to neuvěřitelně hodně. Velké množ-

ství lidí využívá různých typů úlev, takže ko-

nečná částka zdaleka nepokryje náklady na 

provoz, které se mimochodem pohybují ko-

lem 25 korun na jeden kilometr. Takže musí 

být dotována z městského rozpočtu. Malou 

část si vydělá z reklamní plochy, kterou za 

úplatu poskytuje fi rmám nebo institucím. 

Je to služba veřejnosti a tato skutečnost má 

přednost před ziskovostí, která by se hleda-

la v první řadě v rušení nerentabilních tras, 

nebo omezení fi nančních zvýhodnění.

M. Karásek

Architekt Otakar Kuča 

v Galerii Orlovna

Galerie Orlovna zahájila v pondělí 27. dub-

na letošní sezónu a hned nasadila pomysl-

nou laťku hodně vysoko. Představuje dílo 

předního českého architekta Otakara Kuči, 

který má mimo jiné lví podíl na tom, že kro-

měřížské památky byly v prosinci roku 1998 

zapsány na Listinu světového kulturního a 

přírodního dědictví UNESCO. Tuto mimořád-

nou výstavu, pojmenovanou Krajina a měs-

to, doprovází expozice studentů Gymnázia 

Kroměříž, která je pod názvem Architektura 

očima studentů k vidění na schodišti Muzea 

Kroměřížska. 

Na vernisáži předala místostarostka Jarmi-

la Číhalová architektu Otakaru Kučovi stříbr-

nou Pamětní medaili města Kroměříže jako 

výraz úcty a obdivu k jeho práci.          -kam- 

Foto: -kam- 
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CELOŽIVOTNÍ UČENÍ 

– KROMĚŘÍŽ 2009

Ve dnech 13. a 14. května se opět sejdou 

v našem městě odborníci z oblasti vzdělává-

ní již na šestnáctém ročníku tohoto tradič-

ního setkání zástupců ministerstev, vzdě-

lávacích institucí, fi rem a úřadů práce, aby 

diskutovali o Strategii celoživotního učení 

České republiky, kterou v lednu tohoto roku 

schválila vláda. Letošní ročník bude také 

posílen o účastníky ze zahraničí. Tématem 

dvoudenního jednání v Domě kultury, při 

kterém v programu vystoupí přední odbor-

níci na uvedenou problematiku, je:

„Realizace strategií celoživotního učení ve 

fi rmách, vzdělávacích institucích a úřadech 

práce.“

Snímek z loňského semináře v Domě kul-

tury.                        Foto: -kam- 

Slovo starosty

Těší nás, že zájem o tento seminář jak ze 

strany škol, tak ze strany zaměstnavatelů a 

úřadů práce rok od roku stoupá. Život nám 

přináší stále nové podněty, problémy a vý-

zvy, díky nimž má i toto setkání každoroč-

ně spoustu aktuálních námětů k jednání. 

Ústředním tématem letošního ročníku je 

Realizace strategií celoživotního učení ve 

fi rmách, vzdělávacích institucích a úřadech 

práce. Rád bych poděkoval všem partne-

rům, kteří se zapojili do přípravy letošního 

ročníku semináře, a doufám, že seminář 

účastníky obohatí o nové poznatky a pomů-

že nám účelně a efektivně řešit problemati-

ku dalšího vzdělávání zaměstnanců. 

Mgr. Miloš Malý, 

starosta města Kroměříž

Kroměřížský seminář – tato slova se sta-

la souslovím v pravém slova smyslu. Jsou 

synonymem odbornosti, touhy po realizaci 

nových podnětů a velkou výzvou. 

Výzvou nám všem, kteří můžeme přispět 

větší či menší měrou k realizaci námětů pro 

odborné vzdělávání, k rozvoji spolupráce 

fi rem a škol, ke komunikaci s úřady práce, 

k oslovení sociálních partnerů, k realizaci 

strategií…Kroměřížský seminář je místem 

setkávání, diskuzí, výměny názorů a pole-

mik. Kroměřížský seminář je místem prolí-

nání mikrosvětů škol, fi rem, vzdělávacích in-

stitucí, úřadů práce, ministerstev, profesních 

sdružení a komor. 

Co přivádí každým rokem do Hanáckých 

Athén, jak se Kroměříž vzletně a poprávu 

označuje, každoročně téměř dvě stovky 

účastníků? Snad je to touha. Jak se zpívá 

v jedné písni, „touha je zázrak“. Touha při-

spět k rozvoji vzdělanosti v této zemi, touha 

být nápomocen, touha pracovat na sobě sa-

mém a výsledky tohoto snažení transformo-

vat do pomoci ostatním, do rozvoje celku. 

Možná jsem se trochu zamyslel, možná 

trochu zasnil. Není snad ale i mírné snění 

hnací silou realizace odvážných plánů? Urči-

tě se shodneme, že ano. Ale platí - kam vede 

vůle, tam vede i cesta. 

Přeji 16. ročníku celostátního semináře pří-

mou cestu, jasný cíl a světlý obzor. 

Mgr. Josef Ležal, 

ředitel SŠ-COPTH, Praha 9
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Vybraná témata předchozích ročníků

1994  Celoživotní vzdělávání - předpoklad 

prosperity občana i města

1997  Spolupráce škol a podniků v profes-

ní přípravě

1998  Směry vzdělávací politiky v odbor-

ném vzdělávání

2003  Celoživotní učení a vstup České re-

publiky do Evropské unie

2006  Současná realita - budoucnost

2007  Vzdělaný zaměstnanec - konkurenč-

ní výhoda fi rmy, role odborného vzdělávání

2008  Role zaměstnavatelů, úřadů práce a 

odborných škol v rozvoji kvalifi kované pra-

covní síly

Slovenští studenti 

získávali zkušenosti 

v Kroměříži

Na praxi ve fi rmě Vermos, s.r.o., Kromě-

říž se žáci SOUSe Zlaté Moravce seznámili 

s technologií výroby trubicových kolektorů, 

které ve spolupráci s vedoucím výroby kom-

pletovali. Obnovitelné zdroje energie rok za 

rokem postupují svojí významností neustále 

do popředí celospolečenského zájmu a pro-

jekty, jako je Solar Music z programu Leo-

nardo da Vinci, nabízejí jedinečnou příleži-

tost, jak předat dobré znalosti a zkušenosti 

mladé generaci SOUSe Zlaté Moravce. 

-kam- 

Foto: -kam- 

Primátor Nitry přijal 

delegaci z Kroměříže

Primátor Nitry Jozef Dvonč a viceprimá-

tor Štefan Štefek přijali v pondělí 20. dubna 

v obřadní síni Městského úřadu v Nitře de-

legace z partnerského města Kroměříže a 

z obce Báčsky Petrovec ze Srbska. Návštěva 

se konala v rámci dlouhodobého projektu 

„Ahoj, kamarát!“ Kroměřížskou delegaci 

tvořili místostarostka Jarmila Číhalová, ve-

doucí Odboru školství, mládeže a sportu Jiří 

Pánek a vedoucí oddělení státní správy ve 

školství Miroslav Marinčák. Cílem projektu 

jsou pravidelné kontakty mezi partnerský-

mi mateřskými školami na Žižkově ul., Pá-

leníčkově ul. a Kollárově ulici v Kroměříži a 

nitranskými mateřskými školami. V letošním 

roce se poprvé uskutečnila návštěva peda-

gogů ze Srbska. 

Místostarostka Jarmila Číhalová poděko-

vala za srdečné přijetí a současně zdůrazni-

la, že zanedlouho uplyne čtyřicet let od po-

depsání partnerské spolupráce mezi Nitrou 

a Kroměříží.             
Text i foto: Ľ. Synaková
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Policie upozorňuje 

na důležitá pravidla 

Venku vysvitlo sluníčko, teplé počasí po-

sledních dnů láká k výletům, procházkám, 

dlouhým i kratším projížďkám na kole nebo 

kolečkových bruslích. Policisté si všimli, že 

právě jízda na kolečkových bruslích probíhá 

často bez dodržování jakýchkoliv pravidel. 

Samotná jízda také bývá rozporuplným té-

matem různých diskuzí a úvah, bruslaři pak 

zase terčem kritiky ostatních občanů.

Jak je to tedy s jízdou na kolečkových 

bruslích? Její pravidla vymezuje zákon o 

provozu na pozemních komunikacích. Ze 

zákona vyplývá, že osoba pohybující se na 

kolečkových bruslích, nebo obdobném spor-

tovním vybavení, je chodcem. Proto také 

musí dodržovat pravidla zákonem určená 

chodcům. Podle těchto pravidel chodec ke 

svému pohybu užívá především chodníku, 

stezky pro chodce nebo stezky pro chodce a 

cyklisty. Pouze tam, kde chodník není, nebo 

je neschůdný, může se chodec pohybovat 

po levém okraji vozovky či po levé krajnici. 

Z hlediska bezpečnosti je navíc důležité, aby 

byl každý chodec - v tomto případě i osoba 

pohybující se na kolečkových bruslích - dob-

ře vidět.

Vedoucí dopravního inspektorátu npor. 

Milan Kalina dále vysvětluje: „Pokud se 

chodec pohybuje na kolečkových bruslích 

či jiném sportovním vybavení na chodníku 

nebo stezce pro chodce, nesmí zde ohrozit 

ostatní chodce. To znamená, že se musí cho-

vat tak, aby jinému chodci nevzniklo žádné 

nebezpečí. Tedy žádné hry nebo honičky s 

jinými bruslaři! Dále platí, že  pokud se cho-

dec pohybuje po stezce označené dopravní 

značkou „Stezka pro chodce a cyklisty“, 

nesmí ohrozit cyklistu jedoucího po stezce. 

Pokud je na této stezce oddělený pruh pro 

chodce a pruh pro cyklisty, je chodec povi-

nen užít pouze pruh vyznačený pro chodce. 

Pruh vyznačený pro cyklisty může užít pou-

ze při obcházení, vcházení nebo vycházení 

z této stezky - přitom však nesmí ohrozit 

cyklisty jedoucí v pruhu vyznačeném pro 

cyklisty.“

Pozor! Podle zákona má chodec - tedy i 

bruslař - stejně tak jako ostatní účastníci sil-

ničního provozu, povinnost být ohleduplný, 

ukázněný, pozorný a opatrný.  Upozorňu-

jeme, že pozornost a opatrnost může být 

ohrožena,  jestliže osoba má v uších nasaze-

no zařízení na poslech hudby (přehrávač). V 

tomto případě je sluch, který člověka často 

upozorní na hrozící nebezpečí, zaměstnán 

jinou činností a tím je pozornost a tedy i 

opatrnost velice ohrožena. 

Každý účastník silničního provozu, což je 

i osoba pohybující se na kolečkových brus-

lích, by měl daná pravidla nejen znát, ale 

především i dodržovat. Jejich dodržování je 

předpokladem k tomu, aby se z výletu,  ne-

bo třeba jen z krátké procházky či projížďky 

vrátil zdravý a spokojený.

Nprap. B. Králová

Z linky 156

Dne 24. března okolo třetí hodiny odpo-

ledne si hlídka městské policie, provádějící 

kontrolní činnost na území města Kromě-

říže, povšimla na ulici Oskol jedoucího cyk-

listy, který svou bezohlednou jízdou (jízda 

středem vozovky, kličkování mezi jedoucími 

vozidly) ohrožoval bezpečnost silničního 

provozu i svoje zdraví. Byl proto hlídkou 

zastaven. Provedenou dechovou zkouškou 

byla u něj zjištěna výše alkoholu v krvi 2,7 

promile. Muž byl umístěn k vystřízlivění na 

záchytnou stanici v Kroměříži a celá věc byla 

předána k dořešení příslušnému správnímu 

orgánu.

Dne 12. dubna v ranních hodinách bylo 

na operační středisko městské policie ozná-
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meno, že ve Vážanech se neznámý muž po-

kouší vloupat do trafi ky u hotelu Hvězda. 

Oznamovatel uvedl i popis pachatele. Na 

místo vyslaná hlídka našla vylomený zámek 

a poškozené okno u uvedené trafi ky. Zahá-

jila pátrání po muži odpovídajícího popisu. 

Zanedlouho byl nalezen před obchodem 

potravin ve Vážanech. Byl hlídkou městské 

policie zadržen pro podezření ze spáchání 

trestného činu a poté předán hlídce PČR.

V Kroměříži začala 

přestavba Hanáckého 

náměstí 

Symbolickým poklepem na základní kámen 

zahájil v pátek odpoledne kroměřížský staros-

ta Miloš Malý dlouho očekávanou přestavbu 

Hanáckého náměstí. Ofi ciálně tak začala 

realizace jednoho z největších investičních 

projektů ve městě v tomto roce, jehož výsled-

kem bude přeměna někdejšího asfaltového 

vojenského nástupiště a přiléhajících ploch 

v náměstí s parkovou úpravou, kašnou, dět-

ským hřištěm a malým amfi teátrem. Během 

letošního a příštího roku radnice v této lokali-

tě proinvestuje více než 35 milionů korun. 

Podle starosty Miloše Malého chce radni-

ce bývalé vojenské nástupiště přebudovat 

z nevzhledné plochy v prostor, který bude 

plnohodnotnou součástí města. „Hanácké 

náměstí by mělo být spojnicí mezi městským 

centrem a sídlištěm Zachar. Může tu být pří-

jemné odpočinkové místo s posezením pod 

vzrostlými stromy, v klidné lokalitě blízko 

historického centra. Navíc tu budou moci 

parkovat osobní auta i autobusy návštěv-

níků. Je to v podstatě v polovině cesty mezi 

Květnou zahradou a zámkem, takže turis-

tům ušetříme i kus cesty, protože původní 

parkoviště pro autobusy bylo až na Chro-

pyňské ulici, tedy přesně na opačné straně 

než Květná zahrada,“ vysvětlil Miloš Malý. 

Kompletní rekonstrukce náměstí začne 

odstraněním asfaltového povrchu. „Musí se 

vybudovat také nová kanalizace a vodovod. 

Rekonstrukce dále zahrnuje nové silnice, 

chodníky, veřejné osvětlení, kašnu v cent-

rální části, dětský koutek, malý amfi teátr 

pro drobné kulturní aktivity a samozřejmě 

odpadkové koše, lavičky a další městský 

mobiliář,“ prozradil vedoucí radničního od-

boru rozvoje Josef Koplík. Parková plocha 

bude lemována stovkou parkovacích míst 

pro osobní vozy a osmi místy pro autobu-

sy. „Celkové náklady stavební části projektu 

byly vyčísleny na 35 milionů 56 tisíc korun. 

24 milionů jsme získali jako dotaci z Regi-

onálního operačního programu Evropské 

unie, zbytek platí město z vlastního rozpoč-

tu. Stavbu bude realizovat sdružení fi rem 

Syner Morava a JC Stav. Hotova by měla být 

nejpozději do konce dubna roku 2010,“ sdě-

lil Josef Koplík  

Než se tak stane, musejí občané města str-

pět úplné uzavření lokality. „Náměstí bude 

zejména kvůli práci na kanalizaci a vodovo-

du zcela rozkopané a z technických důvodů 

není možné stavbu rozdělit do etap,“ vy-

světlil Koplík. 

-pz- 
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Tradičně v Kroměříži

Klub UNESCO Kroměříž, věrný své tradici, 

pořádá 11. a 12. května v zasedacím sále bu-

dovy Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových od 9.30 h společně s Národním  

dobrovolnickým centrem Hestia  celostátní 

konferenci věnovanou problematice dobro-

volnictví a dárcovství. Pro letošní již deváté 

setkání jsme  zvolili téma Senioři jako dobro-

volníci – dobrovolníci seniorům.

Historie našich setkání začala v roce 2001. 

Ten byl OSN vyhlášen „Mezinárodním ro-

kem dobrovolnictví“. Klub UNESCO Kromě-

říž společně s Hestia NDC uspořádali mezi-

národní konferenci na téma „Dobrovolnictví 

a dárcovství - obnova občanských ctností“.V 

závěru konference přijali účastníci a obě 

organizace společné memorandum, ve kte-

rém se mimo jiné hlásí k podpoře a propa-

gaci  dobrovolnictví a společnému pořádání 

konferencí s tematikou dobrovolnictví.

V roce 2002 následovala konference 

„Dobrovolnictví v sociální a zdravotní péči“, 

v  roce 2003 aktuálně po povodních „Dob-

rovolníci v krizových situacích“. V roce 2004 

jsme zařadili téma „Dobrovolníci – vzdělává-

ní a výchova ve škole i mimo školu“.   V ná-

sledujícím roce se konala konference s me-

zinárodní účastí s názvem „Partnerství v 

komunitě a fi remní dobrovolnictví jako 

součást společenské odpovědnosti fi rem“. 

Pro rok 2007 byl připraven projekt na té-

ma“Dobrovolnictví bez hranic“, vycházející 

z potřeby zlepšit informovanost o možnos-

tech dobrovolné práce v zahraničí i opačně. 

Konference „10 let rozvoje dobrovolnictví 

– rehabilitace občanských ctností “ v r. 2008 

zhodnotila uplynulých 10 let vývoje dobro-

volnictví v ČR a zároveň byly představeny 

výsledky nejúspěšnějších dobrovolnických 

programů v r. 2008.

Cílem letošní konference je představit 

konkrétní výsledky úspěšných dobrovolnic-

kých seniorských programů, které využívají 

potenciálu starších osob a poskytují i příleži-

tost pro mezigenerační vztahy a solidaritu. 

Významná část bude věnovaná i obecnější 

problematice související se stárnutím popu-

lace a „ Národnímu programu přípravy na 

stárnutí“ na období let 2008 až 2012 pod 

názvem „Kvalita života ve stáří“. Prezento-

vány budou i výsledky ankety „Jak to vidí 

senioři v našem  městě?“, na kterou se nám 

v průběhu měsíce února a března podařilo 

získat 898 odpovědí , předpokládáme i ná-

sledné podrobné zveřejnění v tisku.

Na konferenci jsou zváni a účast přislíbili 

např. socioložka PhDr. Jiřina Šiklová; Mgr. 

Jan Lorman, Život 90; Mgr. Petr Wija, PhD., 

MPSV ČR; MUDr. Zdeněk Kalvach a MUDr. 

Iva Holmerová, Gerontologické centrum 

Praha; Ing. Petr Švec, Národní síť zdravých 

měst; Michael Dufek, Komunitní středisko 

KONTAKT Liberec; představitelé obcí, krajů, 

úřadů práce, škol, neziskových organizací re-

alizujících dobrovolnické programy.

Je významným oceněním pro Klub 

UNESCO i naše město, že kroměřížská kon-

ference obdržela statut satelitní konference 

u příležitosti „European Conference on Care 

and Protection of Senior Citizens“, kterou 

pořádá v rámci českého předsednictví Ev-

ropská komise a Úřad vlády ČR ve dnech 25. 

- 26. 5. 2009 v Praze.

Věříme , že i letošní konference bude pří-

ležitostí k získání zajímavých konkrétních 

informací a námětů, navázání kontaktů, 

podnětné diskusi, ale i vyjádřením úcty a 

vděčnosti za dobrovolnou práci, o které 

by se dalo jistě říci mnoho krásných a vzne-

šených slov. Dovolím si však použít a zo-

pakovat část poselství prezidenta Václava 

Havla naší konferenci v r. 2001, které je ne-

patetické, a přesto myslím velmi výstižné: 
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„Pomáháte nejen konkrétním bližním, ale 

pomáháte zároveň, byť možná nenápadně 

a bez velké publicity, zlepšovat mravní kli-

ma v naší zemi, pěstovat lidskou solidaritu, 

posilovat vzájemnou důvěru, to znamená 

podporovat cosi, čeho je nám velice zapo-

třebí.“

Podrobný program konference, na kterou 

jsou zváni všichni, jimž nejsou lhostejné problé-

my stáří, najdete na www.unesco-kromeriz.cz 

MUDr Eva Nováková 

za přípravný výbor konference

Kroměříž letos turistům 

nabídne unikátní výstavu 

Andy Warhola 

Výjimečnou výstavu připravuje kromě-

řížská radnice ve spolupráci s Muzeem 

Kroměřížska na letošní turistickou sezonu. 

V Kroměříži bude během léta otevřena 

unikátní expozice obrazů Andy Warhola. 

Originální díla této všestranné osobnosti 

a zakladatele pop artu zapůjčí soukromý 

sběratel. 

Výstava bude otevřena v kroměřížském 

muzeu od 6. června do 30. srpna. „Každý 

rok se snažíme pro turisty i zdejší občany 

přichystat něco zajímavého, co ve městě 

ještě k vidění nebylo. Proto když se na nás 

obrátil majitel sbírky s možností uspořádat 

ve městě výstavu originálů Andyho War-

hola, přivítali jsme to s nadšením. Přestože 

výstava svým zaměřením asi není pro kaž-

dého, myslím, že je to jedinečná událost, 

která může do Kroměříže přilákat spous-

tu lidí z tuzemska i ze zahraničí,“ uvedla 

místostarostka Jarmila Číhalová. Podle ní 

je podobná akce v České republice spíše 

mimořádnou záležitostí. „K vidění bude 34 

originálů limitované série novotisků Andy 

Warhola,“ dodala Číhalová.  

Uspořádání výstavy autora s takto zvuč-

ným jménem nebude levnou záležitostí. 

Radnice počítá s investováním částky devíti 

set tisíc korun, která zahrnuje jak cenu za 

zapůjčení děl, tak pojištění či propagaci. 

Část nákladů by se však měla vrátit jako 

zisk ze vstupného.

Shromáždění u pomníku 

PTP-VTNP

Setkání u příležitosti šestého výročí odha-

lení pomníku PTP-VTNP na Husově náměstí 

v Kroměříži se koná 14. května v 11 hodin. 

Nad pietním aktem převzal záštitu starosta 

města Kroměříže Mgr. Miloš Malý. Odpoled-

ne se bývalí příslušníci PTP-VTNP sejdou u 

stromu Milénia, který zasadili v Podzámec-

ké zahradě.

Velikonoce U Kašny

Velikonoční svátky přišli zpříjemnit klientům 

v Domově pro seniory U Kašny zástupci ze 

Sdružení pro osoby postižené civilizačními 

chorobami. Zvesela i s nostalgií, k poslechu 

i tanci klientům vyhrávala kapela Senior 

band. Svými písněmi nádherně prozářila jar-

ní odpoledne a dojala nemálo posluchačů, 

kteří si s muzikanty rádi zazpívali a zavzpo-

mínali na písně svého mládí.

Za Domov pro seniory U Kašny 

Alena Gondášová
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měříž ze třídy J. Maitnerové a J. Novotné. 

Kostel sv. Mořice. 

 Čtvrtek 28. května v 17 h - Koncert popu-

lárních melodií - 25. výročí založení Sou-

boru zobcových fl éten. Vystoupí žáci hu-

debního oboru ZUŠ Kroměříž. Atrium ZUŠ 

Kroměříž, Pilařova ul., Kroměříž. 

 Čtvrtek 28. května v 19 h - Koncert po-

pulární dechové hudby Zdounečanky. Za-

hrádka Klubu Starý pivovar v Kroměříži. (Za 

nepříznivého počasí se koncertuje v sále.) 

 Sobota, neděle 30. a 31. května  (v 8.30 h 

zahájení, soutěže od 9 h) - 2. ročník soutěže 

pro houslisty mladší 16 let - Archetti in Mo-

ravia. Sál Základní umělecké školy, Jánská ul., 

Kroměříž.

 Úterý 2. června v 18 h - Koncert Společná 

věc 2009 je zajímavým hudebním i vizuálním 

projektem. Je zde představen nástroj 

Vodnářský zvon, na který hraje Tomáš 

Pfeiffer, a podle lámaistické tradice tóny 

tohoto nástroje působí pozitivně na naše 

tělo i ducha. Více na www.dub.cz  Justiční 

akademie, Masarykovo náměstí. 

 Neděle 10. května - zájezd do divadla SE-

MAFOR Praha na jazzový štrůdl Evy Emin-

gerové. začátek v 19 h. Přihlášky přijímá 

Zdeněk Hána, tel. 773 616 363. 

 Úterý 12. května v 16.45 h - Hudební vizit-

ka na vernisáži Milana Šandy, člena SPVUK. 

Kavárna Slavia Kroměříž.

 Sobota 16. května od 14 h - Výlet na slavnost-

ní otevření víceúčelového sportoviště v areálu 

Žlíbek v Těšnovicích. Dobrou náladu sebou.  

 Středa 6. května v 16.30 h - Giuseppe di 

Stefano (operní recitál italského tenoristy). 

Poslechový pořad. Konferenční sál Knihovny 

Kroměřížska. 

 Středa 3. června v 16.30 h - Gioacchino 

Rossini: Tancred (Marilyn Horne). Posle-

KONCERT Y

JAZZ CLUB KROMĚŘÍŽ

Navštivte: www.jazzkm.blog.cz 

HUDEBNÍ AKADEMIE

 Středa 6. května v 19.30 h - TURNÉ 2009 - 

Marie Rottrová & Flamingo. Hosté: Petr Ně-

mec a Jaroslav Wykrent. Divadelní sál Domu 

kultury v Kroměříži. 

 Středa 6. května v 17 h - Absolventský 

koncert žáků ZUŠ Kroměříž, třídy Z. Su-

rýnkové. Kaple sv. Kříže, Tovačovského ul., 

Kroměříž.

 Čtvrtek 7. května v 17 h - Absolventský 

koncert žáků ZUŠ Kroměříž, tříd D. Krpco-

vé, J. Gajdošové, I. Salvadori. Kaple sv. Kříže, 

Tovačovského ul., Kroměříž.

 Čtvrtek 14. května v 18 h - Koncert učitelů 

ZUŠ Kroměříž. Sál Základní umělecké školy, 

Jánská ul., Kroměříž.

 Sobota 16. května v 17 h - Koncert - Smí-

šený pěvecký sbor MORAVAN Domu kul-

tury v Kroměříži a Smíšený pěvecký sbor 

ALOU VIVAT Ústí nad Orlicí. Program: W. A. 

Mozart, T. Susato, B. Martinů, J. Voskovec, 

J. Werich, D. Ellington, V. Pokorný a další. 

Přístavba Domu kultury v Kroměříži. 

 Úterý 19. května v 16 h - Absolventský 

koncert žáků ZUŠ Kroměříž, třídy I. Křiván-

kové. Kostel bl. P. Marie. 

 Středa 20. května v 16.30 h - Absolvent-

ský koncert žáků ZUŠ Kroměříž, tříd J. 

Kučery, Z. Vaška, J. Maitnerové a A. Šebes-

tíkové. Sál Základní umělecké školy, Jánská 

ul., Kroměříž. 

 Středa 20. května v 19 h - Koncert vítě-

zů houslové soutěže Archetti in Moravia. 

Účinkují vítězové 1. ročníku Archetti in Mo-

ravia Šimon Michal a Markéta Nádvorníko-

vá, Filharmonie Bohuslava Martinů. Dirigent 

Miloslav Oswald. Vstupenky lze zakoupit 

v Informačním centru v Kroměříži. 

 Pondělí 25. května v 18 h - Hudební mládí 

ve Sněmovním sále. Vystoupí žáci hudební-

ho oboru ZUŠ Kroměříž. Sněmovní sál Arci-

biskupského zámku v Kroměříži. 

 Úterý 26. května v 18 h - Pěvecký a var-

hanní koncert, představí se žáci ZUŠ Kro-
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PŘEDNÁŠKY

VÝSTAVY

DIVADLO

chový pořad. Konferenční sál Knihovny Kro-

měřížska. 

 Středa 13. května v 18 h - Setkání se spi-

sovatelkou Bárou Nesvadbovou. Sál Klubu 

Starý pivovar v Kroměříži. Vstup zdarma.

 Sobota 23. května v 9 h - Duchovní uni-

verzita BYTÍ vás zve na fi lozofi cké zamyšlení 

Tomáše Pfeiffera nad dotazy posluchačů 

v rámci cyklu „Tvore lidského stupně, staň se 

člověkem“. Jde o biotroniku, což je vedle léč-

by i lidským hledáním nejen životní fi lozofi e, 

ale i zcela prozaických otázek běžného živo-

ta. Přednáškový sál Muzea Kroměřížska.

 Památník Maxe Švabinského - přehlídka 

všech období a technik tvorby kroměříž-

ského rodáka. Muzeum Kroměřížska.

 Příroda a člověk - Fauna, fl óra a archeo-

logické nálezy z regionu - například keltské 

osídlení Hostýna a stopy Slovanů. Muzeum 

Kroměřížska.

 Od doby kamenné do doby slovanských 

hradišť - výstava, na které nezůstanete pa-

sivní, nejen se poučíte, ale můžete všemi 

smysly poznat život našich dávných pra-

předků. Výstava potrvá do 14. června. Mu-

zeum Kroměřížska. 

 Od kosti k obrazu aneb ve stopách Zdeňka 

Buriana - Petr Modlitba navazuje svou tvor-

bou na nezapomenutelné obrazy Zdeňka 

Buriana. Kristýna Pojerová vystavuje kresby 

mamuta nebo medvěda jeskynního. Výstava 

obrazů a kreseb je doplněna zkamenělinami 

ze sbírek Muzea Kroměřížska. Výstava potrvá 

do 24. května. Muzeum Kroměřížska. 

 Jiřina Hamrlová: Pozdravy z Nepálu 

- kresby z cest do této exotické země. Vý-

stava potrvá do 7. května. Galerie kavárny 

Slavia Kroměříž. 

 Jiří Čermák: Fotografi e přírody. Výstava 

potrvá do 9. května. Galerie SCÉNA, kavár-

na Domu kultury Kroměříž. 

 Market Lamoš: Žitňanská. Výstava obra-

zů potrvá do 8. května. Galerie U Artuše, 

Resslova ul., Kroměříž. 

 Výstava ručních prací. Vystavují členky 

kroužku ručních prací Domu kultury Kromě-

říž - vyšívání, háčkování, pletení, paličkování, 

frivolítkování aj. Výstava potrvá od 27. květ-

na do 3. června denně od 9 do 17 hodin. 

Pravá klubovna Domu kultury v Kroměříži. 

 Jiří Soška v Kroměříží poprvé; Milan Šan-

da šperky naposled. Výstava Sdružení přá-

tel výtvarného umění Kroměřížska se koná 

od 12. května do 6. června. Galerie kavárny 

Slavia Kroměříž. 

 Architekt Otakar Kuča: Krajina a měs-

to. Doc. dr. ing. arch. O. Kuča, CSc., patří 

k nejvýznamnějším českým krajinným ar-

chitektům. Významně se zasloužil o zapsá-

ní zahrad a zámku v Kroměříži na Listinu 

světového kulturního a přírodního dědictví 

UNESCO. V současné době je autorem ar-

chitektonického návrhu na revitalizaci Ha-

náckého náměstí. Výstava je pořádána jako 

ocenění jeho zásluh o město Kroměříž. Vý-

stava potrvá do 12. června. Galerie Orlovna, 

ul. Na Sladovnách, Kroměříž.

 Architektura očima studentů Gymná-

zia Kroměříž. Doprovodná výstava fotogra-

fi í studentů Gymnázia Kroměříž přináší za-

jímavá témata i neotřelé pohledy na město 

a jeho okolí. Výstava potrvá do 12. června. 

Galerie Muzea Kroměřížska, Velké nám., 

Kroměříž. 

 František Thomayer - zahradní architekt. 

Nově zpracované a zpřístupněné zahradní 

plány a studie F. Thomayera, které jsou sou-

částí Sbírky map a plánů archivu Národního 

zemědělského muzea. Výstava potrvá do 

14. září. Obrazárna Arcibiskupského zámku 

v Kroměříži. 

  

 Pátek 8. května v 18 h - Eric Assous: Pří-

buzné si nevybíráme. V. jarní divadelní 

předplatné uvádí herci Divadla na Vinohra-
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 Sobota 16. května od 18 h - Jak se žije v ... 

Francouzský večer. Ochutnávka francouzské 

kuchyně, život ve Francii, nápady na dovole-

nou. Určeno pro širokou veřejnost. Vstupné 

dobrovolné. Nahlaste svou účast předem! 

Milíčovo náměstí 488, tel.: 573 339 280. 

Agentura Kinoathény http://www.kino-

nadsklepi.cz/

 4. - 6. května - Pochyby - americké drama. 

V 17 a 19.30 h.

 7. - 10. května - Růžový panter 2 - americ-

ká komedie. V 17 a 19.30 h.

 11. - 13. května - Sedm životů - americké 

drama. Po jen v 17 h, ostatní v 17 a 19.30 h.

 14. - 17. května - El Paso - české drama. 

V 17 a 19.30 h.

 18. - 20. května - Až tak moc tě nežere - ame-

rická romantická komedie. V 17 a 19.30 h.

 21. - 27. května - Monstra vs. Vetřelci 

- americká animovaná komedie pro celou 

rodinu. Jen v 17 h.

 21. - 27. května - Normal - výborný český 

thriller (s D. Havlovou). Jen v 19.30 h.

 28. května - 3. června - X-Men Origins: 

Wolverine - čtvrté pokračování americké 

akční ságy o mutantech. V 17 a 19.30 h.

 16. května - Krtek a orel - české pásmo 

animovaných pohádek.

 30. května - Čtyřlístek - české pásmo krát-

kých kreslených pohádek pro nejmenší.

Představení začínají vždy v 15.15 h.

 4. května - Babička - slovensko/česká tragiko-

medie o stárnoucí ženě, která chce vrátit čas. 

 11. května - Pink Floyd - The Wall - kultov-

ní snímek z produkce Velké Británie.

Představení začínají vždy v 19.30 h.

Pravidelná setkávání každou středu v 17 h 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

VEČERY NÁROČNÉHO DIVÁKA

KINO MLADÝCH

KINO NADSKLEPÍ

SVČ ŠIPKA

tel. 573 339 054, www.svcsipka.cz

 Neděle 10. května od 14 h - Velké náměstí - 

vystoupení aerobiku u příležitosti Dne matek.

 Sobota 16. května - fi nálová soutěž aero-

biku Sportem proti drogám v Praze.

 Sobota 23. května ve 14 h - sál SVČ Šipka 

- Kočičí palác - divadelní představení

 Denně od 8 do 12 h - Internet pro veřej-

nost zdarma. Středy jsou vyhrazeny mamin-

kám na mateřské dovolené.

ZÁBAVA

MC KLUBÍČKO

dech Praha S. Skopal, M. Zahálka, V. Vydra, 

L. Skopalová, E. Janoušková, S. Postlerová a 

L. Zahradnická. Divadelní sál Domu kultury 

v Kroměříži. 

 Středa 13. května v 19.30 h - Travesti sku-

pina SCREAMERS - Léto je léto. Divadelní 

sál Domu kultury v Kroměříži. 

 Sobota 16. května ve 14.30 h - Michal 

Nesvadba: Michalovi mazlíčci. Divadelní sál 

Domu kultury v Kroměříži. 

 Sobota 23. května od 9 h - XXXVI. ročník 

FONORALLYE a XIX. ročník VIDEORALLYE 

- pohotovostní soutěž fono a video amaté-

rů na dané téma. Přístavba Domu kultury 

v Kroměříži.

Areál MŠ, Kollárova ul. 3945, Kroměříž. 

www.klubicko.webz.cz , tel. 604 611 841

 Pondělí 4., 11. 18. a 25. května od 9 do 13 h - 

Klub miminek - vyhrazeno pro maminky s dět-

mi od 0 do 18 měsíců a jejich sourozence. 

 Pátek 8. května bude MC Klubíčko zavřeno.

 Úterky, středy, čtvrtky a pátky dopoledne 

- volná herna. 

 Středa 6. a 20. května od 15 h - Želvičkové 

odpoledne - pro rodiče s dětmi se speciální-

mi potřebami. 

 Středa 13. května od 15.30 h - Slavíme 

Den matek - rodinné odpoledne na zahra-

dě MC. 
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v 2. poschodí budovy bývalé Palackého ško-

ly, Tovačovského ul.

 6. května - Autobusový zájezd do Prahy.

 13. května - Slavnostní zasedání ke 100. 

výročí Klubu českých turistů v Domě kultu-

ry od 16 hodin.

 20. května - Madagaskar - foto, 1. část, 

dr. Trávníček.

 27. května - Madagaskar - foto, 2. část, dr. 

Trávníček.

Moravcova 430/16, tel. 775 946 677.  

www.jaspis.info  Otevřeno od pondělí do 

čtvrtka vždy od 13 do 17 h. Program každé 

úterý vždy od 15 do 17 h.  

 Úterý 5. května - květnová poslechovka

 Úterý 12. května - turnaj v kalču

 Úterý 19. května - přijď si udělat batiku

 Úterý 26. května - odpoledne plné her a 

zábavy

 

Den dětí města Kroměříže

Na letišti a vodní ploše Bagrák se v sobotu 

30. května od 9 do 13 hodin uskuteční den 

plný zábavy, her a soutěží k Mezinárodnímu 

dni dětí. Bude připraveno lanové centrum, 

skákací hry, vystoupení žáků Základní umě-

lecké školy Kroměříž, pracovníků Záchran-

ného integrovaného systému, na děti čeká 

jízda na koních, předvedení výcviku služeb-

ních psů, kolotoče a spousta dalších atrakcí.

 

Neradostné zprávy

Dne 20. dubna po dlouhé a těžké nemoci 

skonal ve věku 74 let zakladatel Klubu přá-

tel Kroměříže v Brně Jiří Karnet. 

Nebyl to pouhý člen do počtu, ale aktivní 

člověk, který do pravidelných setkání přá-

tel Kroměříže přinášel dobré a hlavně ve-

JASPIS -  KLUB MLADÝCH

selé nápady, vytvářel srdečnou atmosféru, 

měl schopnost vzájemně se obohacovat a 

rozdávat kolem sebe radost. Pečeť jeho pů-

sobení v Klubu přátel Kroměříže je nesma-

zatelná a toto sdružení ji ponese i dál. 

V pátek 24. dubna dopoledne jsme se 

telefonicky domlouvali, že potřebuju his-

torický snímek z roku 1919 ze sázení Lípy 

svobody na Milíčově náměstí. „V pondělí to 

budeš mít,“ odvětil majitel rozsáhlé obrazo-

vé encyklopedie Kroměříže a okolí, sběratel 

všeho možného o Kroměříži, vydavatel po-

věstných „Dědových alb“ a nevyléčitelný 

patriot Pavel Dvořáček. „A ty mi vyfoť cir-

kus Humberto, ať mám dokument, že tu po 

několika letech zase vystoupil.“ Odpoledne 

jsem zdokumentoval cirkus, aby se jednou 

pamětníci nedohadovali, kde to tehdy 

v tom roce 2009 vlastně stál. 

V sobotu ráno jsem dostal smutnou zprá-

vu, že Pavel Dvořáček náhle zemřel. Odešel 

spolehlivý spolupracovník redakce Kromě-

řížského zpravodaje, který vždy, když bylo 

potřeba, pomohl a ochotně doplnil infor-

mace o historii města snímkem třeba sto let 

starým. Jeho celoživotní sbírka pohlednic 

byla vždy k dispozici veřejnosti.          

M. Karásek

Mezinárodní den 

ošetřovatelství

Střední zdravotnická škola Kroměříž ve 

spolupráci s městem Kroměříž pořádají 

12. května od 9 do 12. hodin na Velkém 

náměstí Mezinárodní den ošetřovatelství. 

Studentky a studenti změří a vyhodno-

tí zájemcům krevní tlak, zjistí optimální 

hmotnost a procenta tuku v těle, změří 

hladinu kyslíku v krvi, zjistí hladinu cukru 

a cholesterolu v krvi. Přijďte si ověřit svůj 

zdravotní stav. 
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Jindřich Spáčil 

- učitel, spisovatel 

a kroměřížský patriot

* 24. 5. 1899 v Kvasicích,  + 20. 11. 1978 

v Kroměříži

V letošním roce si připomínáme výročí 

narození významné osobnosti nedávné 

kroměřížské minulosti, jejíž připomenutí 

si zaslouží pozornosti. Jindřich Spáčil prožil 

většinu svého života v Kroměříži, ve městě, 

které si zamiloval a kterému věnoval mno-

ho svých myšlenek, práce a  inspirace.

Narodil se v Kvasicích a posléze se vydal 

na učitelskou dráhu. Studoval Učitelský 

ústav v Praze, ale studia byla přerušena v 

roce 1917 narukováním do armády. První 

světovou válku prožil na frontách v Itálii, 

Francii a Rusku. Po návratu svá studia do-

končil a začal působit jako učitel postupně 

ve školách v Kvasicích, poté v Lednici, Hu-

líně až posléze od roku 1928 na Odborné 

škole pro ženská povolání v Kroměříži, kde 

se v roce 1937 stal ředitelem. V letech 1953-

1959 učil na gymnáziu (tehdejší jedenác-

tiletce). Již za svého vojančení začal psát 

články do novin a první povídky. Na počát-

ku své školní praxe se intenzivně zabýval 

kulturně lidovými studiemi Moravy a ze-

jména okolí Kvasic, krajovými pohádkami a 

pověstmi a neposledně také prehistorií kra-

je.Až později se začal systematicky zabývat 

slovesnou tvorbou, navíc doplněnou o prá-

ce odborné, popularizační a esejistické, ve 

kterých zužitkoval svá předcházející studia. 

Tématy se staly mravní a generační problé-

my a také milovaná Kroměříž, části její his-

torie a v esejistické tvorbě i současnost. Své 

povídky publikoval zpočátku v časopisech 

Pestrý týden, Haná, Kolo a dalších. Později 

vydal sedm románů, řadu knih pro mládež, 

sbírku pohádek, několik bibliofi lských vy-

dání esejí a příležitostné práce odborné a 

popularizační.

Byl to člověk společensky angažovaný, 

významně se zapojil do kroměřížského ve-

řejného a kulturního života jako organizá-

tor akcí a zejména jako jeden z iniciátorů 

výstavy 100 let českého národního života v 

r. 1948. Z jeho tvůrčího dědictví bych velmi 

rád upozornil na jednu drobnou práci, esej 

„Co dala Kroměříž národu,co dáme my Kro-

měříži“. Ač se jedná o dílko poznamenané 

dobou vzniku, rokem 1970, přesto je vřele 

doporučuji jako povinnou četbu všem no-

vodobým starostům, radním, zastupitelům i 

těm ostatním, kterým leží na srdci budouc-

nost našeho města.Je totiž vynikající moti-

vací kroměřížského patriotizmu a inspirací k 

tomu, jak toto krásné město rozvíjet. A na 

závěr mlhavá vzpomínka s mou domněn-

kou, kde se asi řada myšlenek a nápadů 

rodila.Věřím, že také i na kroměřížském ná-

městí. Tam totiž bylo takřka posvátné „kor-

zo“. Po straně kolem kavárny Avion proudila 

mládež a po druhé straně silnice pan spiso-

vatel Jindřich Spáčil v kroužku svých přátel. 

Korzovali, debatovali i uváděli v život. 

Podle studie Dr. Vladimíra Stupky a 

dalších pramenů připomněl Ing. Vladimír 

KoutskýFoto: archiv redakce
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Pocta  Jindřichu  Spáčilovi 

Švabinského kruh přátel výtvarného umě-

ní a Kruh přátel poezie pořádají v úterý 26. 

května v 17 hodin v konferenčním sále Mu-

zea Kroměřížska vzpomínkový pořad k  110. 

výročí narození  čestného občana města 

Kroměříže, spisovatele Jindřicha Spáčila 

(1899 – 1978).

V rámci večera bude mj.  přednesena 

autorská poezie Svatavy Mášové „Zadáno 

pro sonety“  věnovaná Jindřichu Spáčilovi 

a promítnut krátký fi lm z výstavy „100 let 

českého národního života v Kroměříži“ z ro-

ku 1948.

V knihovně se vzpomínalo 

na Františka Kožíka

„Jsem skutečně ráda, že i v době, kdy 

vzpomínáme sté výročí narození mého otce, 

spisovatele a básníka Františka Kožíka, je 

jeho dílo stále živé, vydávají se jeho knihy 

a jsou čtenáři vyhledávány. Zrovna dnes vy-

chází slavný román Největší z pierotů, který 

se dočkal už dvaadvaceti vydání,“ řekla bě-

hem návštěvy Knihovny Kroměřížska dcera 

Alena Kožíková. 

Knihovna Kroměřížska a Švabinského 

kruh přátel výtvarného umění připravily na 

16. dubna v konferenčním sále knihovny 

vzpomínkový večer. V jeho průběhu zhléd-

li přítomní krátký fi lmový zápis osobních 

vzpomínek slavného spisovatele, kde se vy-

znává ze svého vztahu k místům, kde prožil 

životní etapy. K Uherskému Brodu, Kromě-

říži, Uherskému Hradišti, Brnu a Praze, kde 

v roce 1997 také zemřel. V následné besedě 

přiblížila Alena Kožíková některé málo zná-

mé příhody. Třeba jak se snadno vzdal kari-

éry soudce a volně přešel k rozhlasové práci. 

A jak se později rozhodoval o spisovatelské 

dráze, jak vyhledával podklady i jaké měl 

nesnáze ze strany cenzorů a jiných úřední-

ků.  František Kožík byl autorem životopis-

ných románů, rozhlasových her, fi lmových a 

televizních scénářů i básnických sbírek. Koží-

kova velmi rozsáhlá a žánrově bohatá tvor-

ba zahrnuje přes sto knižních titulů! Do lite-

ratury vstoupil sbírkami přírodní a milostné 

lyriky. Koncem třicátých let se přiklonil k roz-

hlasové hře a životopisným románům a ty se 

staly v jeho tvorbě dominantním žánrem (Jo-

sef Mánes, J. A. Komenský a řada dalších). 

Vůbec nejznámějším románem je Největší 

z pierotů, který vypráví o dramatických osu-

dech francouzského mima českého původu 

Jana Gasparda Deburaua.          -kam- 

Alenu Kožíkovou, dceru spisovatele Fran-

tiška Kožíka, přivítala ředitelka Knihovny 

Kroměřížska Šárka Kašpárková.      

Foto: -kam- 

Vázání hanáckých šátků

Dům kultury Kroměříž - Rada amatérské 

umělecké činnosti - pořádají ve středu 20. 

května v přístavbě Domu kultury (salonek) 

výuku vázání hanáckých šátků. Začátek je 

v 15 hodin. Zájemcům vše ráda vysvětlí zku-

šená Marie Kubíčková z Kroměříže.

J. Olišar
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Jubileum 

vzácného člověka

V sobotu 23. května se v Kroměříži usku-

teční již 3. ročník sokolského volejbalového 

turnaje smíšených družstev „O pohár bratra 

Jaroslava Kozlíka“, osobnosti, kterou nelze 

nepřipomínat.

S bratrem PaedDr. Jaroslavem Kozlíkem 

jsem se v Kroměříži několikrát setkala při 

ofi ciálních příležitostech i při přátelském 

posezení. Ale nejvíc vzpomínám na loňskou 

společnou procházku historickým centrem 

Kroměříže, kdy na nás, kteří jsme ho prová-

zeli, zapůsobil úžasným dojmem - jeho zájem 

o každý dům, to, jak přesně si pamatoval 

události dávno minulé, jeho fyzická výdrž.

Dr. Kozlík oslaví totiž letos 102. narozeni-

ny. Rodák z Bystřice pod Hostýnem, žák a 

dorostenec bystřického Sokola, cvičitel žáků 

a dlouholetý kapitán mistrovského volejba-

lového družstva Sokola Kroměříž (získalo 

devět titulů přeborníka ČOS, třikrát ČSR, 

třikrát Svazu Jihoslovanského Sokolstva a 

Dr. Jaroslav Kozlík na oslavách svých 101. 

narozenin, kdy v květnu 2008 v Kroměříži 

zahájil volejbalový turnaj „O pohár br. Ja-

roslava Kozlíka“.  

Foto: archiv T. J. SOKOL Kroměříž

desetkrát titul mistra Moravy), cvičitel do-

rostenců Sokola Zlín. Ale nejen to! Také vy-

nikající pedagog, který ve vědecké práci pro-

pagoval a prosazoval v teorii i praxi moderní 

systém tělesné výchovy mládeže. Jeho od-

borné knihy, celé jeho pedagogické úsilí měly 

vždy tu nejvyšší úroveň, mnohokrát právem 

oceněnou, mj. i Komenského plaketou. Jako 

vědecký pracovník působil dr. Kozlík přede-

vším v Praze. Ale i tělocvikáři kroměřížských 

škol znají dobře svého metodika.

I ve svém vysokém věku má bratr dr. Koz-

lík to, čemu se dnes říká „charisma“. Dovede 

promluvit k odbíjenkářům tak, že ho se zá-

jmem poslouchají, smějí se, nadšeně aplau-

dují. Umí v poutavém projevu na sokolském 

zasedání poukázat na morální problémy 

současné společnosti a naznačit východiska 

- zpřísnění kritérií mravnosti, nové myšlenky 

do osvěty aj.

Především však nabádá rodiče a učitele, 

aby dávali dětem a mládeži co nejvíce lás-

ky a o dobrý životní příklad žádá i politiky, 

umělce a sportovce. V této složité rovnici 

současné společnosti mu stále vychází výsle-

dek - CVIČME PRO ZDRAVÍ.

Bratr Kozlík byl oceněn ČOS medailí za zá-

sluhy a rozvoj „Zlaté éry sokolského volejba-

lu“, kroměřížskou jednotou byl navržen na 

udělení titulu „Sokolská sportovní legenda“, 

který od ČOS obdržel v roce 2007. Získal 

celou řadu dalších významných ocenění a 

vyznamenání, v Kroměříži také stříbrnou 

pamětní medaili za reprezentaci města. 

Doktor Kozlík nikdy nežil jen pro sebe 

a svou rodinu, ale vždy i pro Sokol a spo-

lečnost vůbec. A kroměřížští sokolové jsou 

šťastni, že mohli tomuto úžasnému člověku 

připravit několik příjemných chvil. Věříme, 

že byly krásné nejen pro nás, ale že z nich 

měl radost i on.

Hodně sil, zdraví a radost i z maličkostí, 

vážený a milý bratře Jaroslave! A věříme, že 

zase na shledanou! 

Olga Vaverková, T. J. SOKOL Kroměříž
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Galerie Orlovna ožívá 

Občanské sdružení Galerie Orlovna měs-

ta Kroměříže, které vzniklo v roce 2007, si 

vzalo za cíl zachránit nevyužitou a chátrající 

památku staré zámecké vodárny postavené 

v letech 1893 – 1903 arcibiskupem Theodo-

rem Khonem a přeměnit ji na galerii moder-

ního umění. Hodlá tím zároveň pro občany 

i návštěvníky města posílit image Kroměříže 

jako kulturního centra Zlínského kraje, zná-

mého nejen svou historií, ale i současností.

Základní koncepce galerie spočívá v kaž-

doročním představení jedné z výrazných 

uměleckých osobností nejrůznějších výtvar-

ných oborů od architektury přes design, 

fotografi i, audiovizuální umění, klasickou 

malbu až k land a street artu. Dále výstavy 

studentů některé z  uměleckých škol a v ne-

poslední řadě kolektivní výstavy současných 

výtvarníků. 

Vedle toho galerie vytváří prostor pro 

jednorázové workshopy a sympozia na 

tuzemské i mezinárodní úrovni, pro které 

má Kroměříž jedinečné kulturní zázemí. 

Celý projekt pod názvem Kroměřížské vý-

tvarné léto – současné umění v památkách 

UNESCO probíhá pod patronací České komi-

se pro UNESCO a starosty města Kroměříže 

Mgr. Miloše Malého.

V letošním roce jsme zahájili sezonu dne 

27. dubna vernisáží výstavy doc. dr. ing. 

arch. Otakara Kuči, CSc., pod názvem „Kra-

jina a město“. Doc. Kuča patří k nejvýznam-

nějším českým krajinářským architektům. 

Významně se zasloužil o zapsání kroměříž-

ských zahrad a zámku na Listinu světového 

kulturního a přírodního dědictví UNESCO a 

je i autorem návrhu revitalizace Hanáckého 

náměstí v Kroměříži. U příležitosti výsta-

vy budou oceněny jeho zásluhy o město.  

Souběžně proběhne v Muzeu Kroměřížska 

výstava „Architektura očima studentů Gym-

názia Kroměříž“.

Záštitu nad projektem převzali místo-

předseda Senátu ČR JUDr. Petr Pithart a 

poslankyně Parlamentu ČR ing. Michaela 

Šojdrová.

V souvislosti s přípravou výstavní sezony 

byla díky podpoře města Kroměříže, Zlín-

ského kraje, Národního památkového ústa-

vu a řady soukromých sponzorů provedena 

částečná rekonstrukce výstavního prostoru 

„Orlovna“.

Věříme, že nový kulturní prostor v Kromě-

říži a hlavně připravované výstavy potěší co 

největší počet občanů i návštěvníků města a 

doufáme, že nám média pomohou s jejich 

včasnou informovaností.

Ing. Jiří Antoš, CSc., 

předseda Správní rady Galerie Orlovna

Vlastenecká omladina 

opět potěšila

Světově známou komedii Oddací list izrael-

ského dramatika Ephraima Kishona sehrál 

Divadelní spolek Vlastenecká omladina z 

Vídně 25. dubna v Sokolském domě v Kro-

-měříži. Vídeňští amatérští herci přivezli 

notnou porci dobré zábavy, podali tradičně 

skvělé výkony a sklidili zasloužený potlesk 

od nadšeného publika, které zvlášť ocenilo 

perfektní češtinu, která na pódiu zazněla. V 

listopadu v rámci patnáctého výročí partner-

ských vztahů se Sokolskou župou Hanáckou 

přijedou s premiérou hry Zdravý nemocný. 

Foto: -kam-
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Loučení 

Maxe Švabinského 

bez autora Aleše Fuchse

V sále Muzea Kroměřížska se 31. března 

konala třetí repríza původní rozhlasové 

dramatizace hry autora a kroměřížského 

rodáka Aleše Fuchse Loučení Maxe Švabin-

ského v uměleckém přednesu členů Divadla 

poezie Kroměříž a v režii Věry Hejhalové. 

(Více o hře a jejím uvedení v Kroměříži na-

jdete v KZ č. 1/2009, str. 28-29 v článku Vl. 

Gardavského.) 

Foto: -kam-

Aleš Fuchs nejdříve přislíbil svou účast na 

tomto představení, nakonec přijal pozvání 

do Vídně na oslavu narozenin Marie (Bibi) 

Haasové (1917). Všem účinkujícím osobně 

odkázal rudou růži. Věřme, že skvělá insce-

nace nebyla v Kroměříži poslední.        -kam- 

Tvůrčí psaní v knihovně

Najít výstižná slova, sestavit je do čtivého 

textu a dokázat popsat okolní i svůj vnitřní 

svět, není vůbec snadné. K tomu, abychom 

dokázali napsat pěknou povídku či báseň, 

potřebujeme nejen talent, ale také znalost 

literárního řemesla. Právě tomu jsme se chtěli 

naučit v Kurzu tvůrčího psaní, který pro zá-

jemce uspořádala Knihovna Kroměřížska.

Kurz byl zahájen 6.února a ukončen 

26.března. Pravidelně jsme se scházeli v po-

čtu asi 25 lidí ve věku od 16 do 80 let. Na 

přednášky profesora olomoucké Palackého 

univerzity Dr. Igora Fice jsme se každý týden 

upřímně těšili. S notnou dávkou pochybností 

o svých schopnostech jsme mu předkládali 

k hodnocení své texty: povídky, eseje, úvahy. 

Nikdo z nás dosud nenapsal román, drama, 

či fi lmový scénář. Ale co není, může být.

Co nás vedlo k tomu, že jsme se do kurzu 

přihlásili? V první řadě náš vlastní zájem o 

literární tvorbu. Motivovala nás také nadě-

je, že se seznámíme s dalšími podobnými 

nadšenci a že si naše dílka někdo povolaný 

přečte. 

Získali jsme mnoho cenných rad a vy-

zkoušeli si, jak nelehké je napsat dobrý 

text. Dostali jsme i seznam literatury, z níž 

můžeme čerpat další znalosti. Ověřili jsme 

si své vlastní schopnosti a poznali alespoň 

okrajově kvality ostatních. Mne osobně vel-

mi potěšilo, že v Kroměříži žije tolik mladých 

talentovaných lidí. Z vybraných textů připra-

vuje knihovna vydání almanachu. Výsledky 

tvůrčího úsilí autorů tak budou předloženy 

veřejnosti.



KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ
KVĚTEN 2009

27

Během čtrnáctihodinového kurzu nebylo 

možno postihnout všechna témata procesu 

literární tvorby. Proto s nadšením vítáme na-

bídnutou možnost pokračování podobného 

kurzu v podzimním období. A můžeme se 

těšit na opětovná setkávání v knihovně.

Svatava Mášová, absolventka kurzu

Jak se šily hanácké kroje 

pro výstavu v roce 1948

Ze vzpomínek Marie Kubíčkové

V roce 1946 na podzim oznámila učitelka 

rodinné školy Anna Hrabánková, že pořádá 

kurz šití hanáckých krojů. Přihlásilo se mno-

ho uchazeček. Jenže paní učitelka měla ji-

nou představu (více divadelní kostým) a tak 

se toho vzdala a vedení kurzu přenechala 

mojí mamince Marii Čechové. Byla to velká 

zodpovědnost a mnoho práce, kterou dělala 

s láskou. Účastnice kurzu se snažily vše co nej-

lépe udělat, podle rad vyšívaly i šily. Hodně 

práce daly rukávce a kordulka. Některá žena 

vyšívala i zástěru, která je široká dva metry a 

výšivka na ní je asi 30 cm vysoká. Velkou in-

spirací byla blížící se výstava „100 let českého 

národního života“ v roce 1948. Všem se po-

dařilo vyrobit krásné kroje.

Velký podíl na výsledku práce měla Staša 

Kolenatá, starostka Hanácké obce v Praze, 

která vyřizovala na ministerstvu obchodu mi-

mořádný příděl plátna a různých nezbytných 

potřeb (25 m na jeden ženský kroj). Hanácké 

dámské boty objednala podle starého vzoru 

u Bati ve Zlíně - asi 3 000 párů, a také pánské 

holínky - asi 1 500 párů. Ušilo se na 4 000 kro-

jů, ženských, mužských i dětských. 

Začátkem června odjela skupina krojo-

vaných Hanáků vedená Jožkou Vaverkou, 

národopisným pracovníkem, do Prahy zvát 

na výstavu představitele vlády. K prezidentu 

Benešovi je už odmítli pustit, za několik dnů 

na to totiž abdikoval. Příjemná návštěva byla 

u arcibiskupa Berana v jeho rezidenci na Hra-

dě. Také navštívili předsedu Národního shro-

máždění v jeho bytě a požádali, aby tlumočil 

pozdravy panu prezidentovi. Zavítali rovněž 

k primátorovi Prahy Vackovi na Staroměstskou 

radnici. Když pan Vaverka prohlásil, že všude 

cestují tramvají, primátor jim nabídl po zby-

tek pobytu v Praze speciální autobus. Pozvali 

všechny ministry tehdejší vlády, pohostili je ha-

náckými vdolky a přípitkem slivovice. Antonín 

Zápotocký rovněž delegaci přijal, měl nachys-

tané obložené chlebíčky, ale kvůli vdolkům 

na ně vůbec nedošlo. Pozvání na výstavu do 

Kroměříže dostal i Československý rozhlas se 

sídlem na Vinohradech. Velkou radost z neče-

kané návštěvy projevil kroměřížský rodák Max 

Švabinský, který hned svolal všechny studenty, 

ať si prohlédnou hanácké kroje. Jeden večer 

patřil také společnosti v anglickém klubu, kde 

se vystoupení Hanáků velice líbilo. 

V červenci začaly hlavní oslavy. V neděli 

byl národopisný den. Velkolepý průvod kro-

jovaných prošel městem. Vyhrávala krojo-

vaná kojetínská kapela, Velké náměstí bylo 

plné krojů nejen z Kroměříže, ale i z Přero-

va, Prostějova a Olomouce. Bylo by krásné, 

kdyby se hanácké kroje v celé své kráse a bo-

hatosti zaskvěly během blížících se dožínek 

Zlínského kraje v Kroměříži.

Josef Olišar

Krojované Hanačky v ulicích Kroměříže 

v roce 1948. Snímek ze soukromé sbírky 

Pavla Dvořáčka.
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Pejsek a kočička

v Říši loutek

V neděli 22. března měla v Domě kul-

tury v Kroměříži premiéru pohádka Pavla 

Poláka Povídání o pejskovi a kočičce v po-

dání Říše loutek. Děti i dospělí, kteří zapl-

nili divadelní sál, byli pohádkou nadšeni a 

výborně reagovali. Působivou, nápaditou 

a promyšlenou barevnou scénu vytvořil 

režisér Jiří Lisý. Herci s loutkami využíva-

li všech prostor paravánů, komediálních 

situací, spojovali hru živého herce s hrou 

loutky a udržovali bezprostřední kontakt 

s dětským divákem. Významnou úlohu 

v kontaktu s dětmi měl režisér a vypravěč 

Jiří Lisý. Hudba Evy Zonové citlivě umoc-

ňovala atmosféru pohádky. Úspěšnou pre-

miéru kladně zhodnotil i dlouholetý přítel 

souboru, profesionální loutkoherec Milan 

Forman, zvaný Hugo. Místostarostka Jar-

mila Číhalová a vedoucí Odboru kultury 

MěÚ Kroměříž Petr Pálka předali Jiřímu 

Lisému a Petru Rozsypálkovi Pamětní me-

daili města Kroměříže u příležitosti 40. vý-

ročí trvání souboru.

Činnost souboru měla od jeho vzniku 

vždy vysokou úroveň. Prvního velkého 

úspěchu dosáhl soubor v roce 1973 na ná-

rodní přehlídce Loutkářská Chrudim, kde 

Petr Pálka, vedoucí souboru a zastánce 

moderního pojetí marionetového divadla, 

získal cenu za výtvarné pojetí inscenace 

Šípková Růženka. Od roku 1968 v Říši 

loutek působil jako herec a režisér Jiří Lisý 

spolu s dalšími obětavými loutkoherci - Pe-

trem Rozsypálkem, Marií Baierovou, Mag-

dalenou Ratůznou, Růženou Rozsypálko-

vou a dalšími. Společně vytvářeli inscenace 

v novém netradičním pojetí loutkového di-

vadla, kdy měl na scéně významnou úlohu 

živý herec. 

Soubor hrál různými druhy loutek v růz-

ných dekoracích a kostýmech. Hrál pře-

devším pro školní mládež v Kroměříži i 

na celé Moravě. Říše loutek se zúčastnila 

různých přehlídek, například Čechovy 

Olomouce, Loutky Litvínov, kde získa-

la mnohá ocenění a čestná uznání. Na 

Loutkářské Chrudimi hrál soubor pětkrát, 

v roce 1981 získali ceny za herecké výko-

ny Jiří Lisý a Jana Ludvíková, v roce 1987 

Petr Rozsypálek. K 25. výročí trvání udělil 

Městský úřad Kroměříž Říši loutek bronzo-

vý pamětní tolar. Od roku 1998 sehrál sou-

bor 100 představení. Kromě her pro děti 

hraje i pro dospělé. V letech 1985 - 1988 

hrál frašku Pláštěnka aneb Bryčka na pro-

dej, v posledních letech v podloubí Velké-

ho náměstí a před zámkem hry Prodavač 

holí a Čertovy nevěsty. 

S inscenací Povídání o pejskovi a kočičce 

vystoupil v Hulíně a plánuje další předsta-

vení. Od roku 2007 se soubor věnuje také 

rozvíjení výtvarných dovedností dětí na 

Dnu dětí na letišti. 

Blahopřejeme Říši loutek ke 40. výročí a 

do dalších let přejeme hodně elánu, tvůr-

čích nápadů a spokojené obecenstvo.

Věra HejhalováFoto: archiv ŘL
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KALENDÁŘ

» JUBILEA » SVÁTKY «» UDÁLOSTI «

» VÝROČÍ «» VÝZNAMNÉ DNY«

1. května 1904

se narodil v Holešově Roland Schwarz, 

pedagog, historik, vlastivědný pracovník, 

publicista. Učil na gymnáziu v Uherském 

Hradišti, publikoval v regionálním tisku. Ze-

mřel 11. srpna 1975 v Kroměříži.   

1. května 1924

se narodil ve Vyškově Karel Kachyňa, 

kameraman, fi lmový a televizní režisér, 

scenárista, pedagog; manžel herečky Aleny 

Mihulové. Začínal krátkometrážní tvorbou 

v Československém armádním fi lmu, poz-

ději spolupracoval se spisovatelem Janem 

Procházkou. V prostředí Kroměříže natáčel 

celovečerní fi lm „Ucho“, na Kroměřížsku 

pak „Ať žije republika“. Za přínos českému 

fi lmu obdržel (1995) cenu „Českého lva“. 

Zemřel 12. března 2004 v Praze.  

3. května 1704 

zemřel v rakouském Salzburgu Heinrich 

Ignatz Franz Biber, hudebník – houslista, 

violista, varhaník, skladatel, kapelník bisku-

pa Karla Lichtensteina v Kroměříži. Tvůrce 

sonát, komorní, chrámové,  orchestrální aj. 

hudby. Narozen 12. července 1644 ve Stráži 

pod Ralskem na Českolipsku. 

3. května 1884

se narodil v Kroměříži František Nábělek, 

pedagog, přírodovědec – botanik, publicis-

ta. Po maturitě v rodném městě absolvoval 

vídeňskou univerzitu, potom učil na gymná-

ziích v Lipníku nad Bečvou a Brně – Králově 

Poli, přednášel na Slovenské univerzitě v 

Bratislavě; zde vybudoval botanický ústav 

a botanickou zahradu. Zemřel 10. června 

1965 v Uherském Hradišti. 

8. května 1929 

zemřel v Kroměříži Josef Zukal, pedagog, 

historik, archivář, publicista, redaktor. Učil 

na vyšší reálce v Opavě, vedle toho se po-

dílel na vydávání a redigování „Opavského 

besedníku“, „Opavského týdeníku“ a „Věst-

níku Matice opavské“. Ve jmenovaných i 

dalších titulech se též uplatnil jako autor. 

Narozen 8. března 1841 v Rozstání na Pro-

stějovsku. 

9. května 1944 

se narodila v Kroměříži Věra Vlčková, 

divadelní, fi lmová, rozhlasová, televizní he-

rečka. Působila na scénách Divadla Josefa 

Kajetána Tyla v Plzni a Realistického diva-

dla Zdeňka Nejedlého v Praze. Uplatnila se 

též v dabingu. Zemřela 21. prosince 1989 

v Praze. 

11. května 1924 

se narodil v Holicích (nyní Olomouc – Ho-

lice) Bohuslav Smejkal, knihovník, bibliofi l, 

publicista, organizátor. Jako pracovník Stát-

ní vědecké knihovny v Olomouci pečoval 

o fondy zámecké knihovny v Kroměříži. 

Spolupracuje se Švabinského kruhem přá-

tel výtvarného umění, zasloužil se mj. o 

uspořádání výstavy výtvarného díla nítkovic-

kého rodáka Antonína Marka Machourka 

a o uložení jeho ostatků na kroměřížském 

hřbitově.   

16. května 1909 

se narodil v Uherském Brodu na Uhersko-

hradišťsku František Kožík, právník, spisova-

tel – básník, dramatik, prozaik, scenárista, 

fi lmový a rozhlasový dramaturg; čestný 

občan města Kroměříže. V dětství žil v Kro-

měříži a do města, zvlášť do Ztracené ulice, 

se během života často vracel. V rozsáhlé 

literární tvorbě se soustředil především na 

životopisná témata. Zemřel 5. dubna 1997 

v Praze. 

16. května 1914 

se narodil v polském Krakově Eduard 

Hofman, výtvarník – architekt, animátor, 

grafi k, ilustrátor, kreslíř, fi lmový režisér, 

organizátor. Jeden ze zakladatelů studia 

„Bratři v triku“. Tam byl nejen spolupra-

covníkem Jiřího Trnky, ale realizoval vlastní 

tvorbu. V Kroměříži se podílel  (1964–1982) 
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Napsali jste nám... 

Jediný silniční most dalšímu rozvoji měs-

ta nedostačuje 

Každý čtenář Kroměřížského zpravodaje z 

února 2009 se měl možnost seznámit se zámě-

rem radnice vybudovat druhý most přes řeku 

Moravu. Autor článku se zmiňuje, že již v roce 

1983 se v návrhu územního plánu počítalo 

se dvěma základními obslužnostmi v rámci sil-

niční dopravy, severní a jižní obchvat města. 

Severní obchvat, který byl již vybudován 

a sloužil několik let, však v současné době 

ztratil charakter obchvatu města, protože 

se stal součástí dálnice, říká autor článku. 

Jižní obchvat počítal s přemostěním v místě 

okraje letiště a pokračoval mezi letištěm a 

Bagrákem do Kotojed. Je třeba najít nové 

řešení, které by odlehčilo dopravě ve městě. 

Musíme jít na jih. Odborné studie nalezly tři 

možná řešení vybudování mostu. 

Varianta 1 ulicí Obvodová, Rostislavova, 

Chelčického.

Varianta 2 vybudování nového mostu sou-

běžně se železničním Zborovským mostem 

ze strany od Dolních Zahrad. Tato investice 

by si vyžádala další fi nanční prostředky s vy-

budováním příjezdových komunikací.

V obou případech by most sloužil pouze 

pro dopravu osobními vozidly, pěší a cyklis-

ty. Těžká nákladní auta jsou zde vyloučena. 

Tolik slova autora článku.

Pokud se týká severního obchvatu města, 

není pravdou, že ztratil svůj význam. Je však 

nutné, aby od křižovatky Kroměříž-východ 

po křižovatku Kroměříž-západ byl zrušen 

poplatek za použití dálnice. Po této úpravě 

může sloužit dál jako obchvat, ale jen pro 

motorová vozidla.

Dále se domnívám, že radnice by se měla 

rozhodnout (nebo lépe nechat na obča-

nech), zda chce vybudovat most odnikud ni-

kam, jak navrhují obě varianty, tedy pouze 

spojit oba břehy Moravy pro osobní dopra-

vu, aby občané z Dolních Zahrad měli blíže 

na organizaci Arsfi lmu, soutěžní přehlídky 

fi lmů a videoprogramů o výtvarném umění. 

Zemřel 11. června 1987 v Praze.  

18. května 1909 

se narodil v Olomouci Bedřich Slavík, 

literární historik, publicista – editor. Věno-

val se písemnictví na Moravě, zejména na 

Hané. Spolupracoval s Jindřichem Spáčilem 

aj. osobnostmi regionu, v Kroměříži často 

přednášel. Autor rozsáhlého rukopisného 

díla „Kulturně-literární dějiny Kroměřížska, 

Holešovska, Bystřicka“ a dalších prací. Ze-

mřel 28. srpna 1978 v Praze.   

18. května 1924 

zemřel ve Valašském Meziříčí Stanislav 

Dorazil, právník, veřejný činitel, vlastivěd-

ný pracovník. Během působení v Kroměří-

ži (1893–1900) založil Musejní a knihovní 

jednotu, byl činným v Sokole, Moravanu a 

dalších organizacích. Podílel se (1895) na 

pořadatelství Hanáckého oddělení Náro-

dopisné výstavy v Praze. Narozen 5. května 

1850 v Loučce na Novojičínsku.   

20. května 1924 

se narodil v Kroměříži Miroslav Svoboda, 

student, účastník odboje ve 2. světové vál-

ce; syn armádního generála a prezidenta re-

publiky Ludvíka Svobody. Popraven 7. břez-

na 1942 v Mauthausenu v Rakousku. 

24. května 1899 

se narodil v Kvasicích Jindřich Spáčil, pe-

dagog, vlastivědný pracovník, veřejný činitel, 

organizátor, publicista, spisovatelprozaik. Byl 

učitelem dějepisu a češtiny na kroměřížské 

Odborné škole pro ženská povolání, kde 

též zastával post ředitele. Působil v oblasti 

památkové péče, v Klubu přátel výtvarného 

umění, organizoval (1948) výstavu „Sto let 

českého národního života“. Biografi cká 

studie Zdeňka Fišera doplněná bibliogra-

fi í zpracovanou Anežkou Fialovou vyšla 

v edici Kdo je kdo na Kroměřížsku. Za ce-

loživotní dílo byl jmenován čestným obča-

nem Kroměříže. Zemřel 20. listopadu 1978 

v Kroměříži.                           (ala)
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do Kaufl andu, nebo ulehčit dopravě obec-

ně, tedy včetně kamionové. 

V případě, že chceme vyřešit problém do-

pravy jako takové, je nezbytné vrátit se k vy-

budování jihovýchodního obchvatu, který 

bude spojovat příjezd od Hulína přes ulici Jož-

ky Silného se silnicí do Kotojed. Architektovi se 

zde nabízejí dvě možnosti, buďto za Dolními 

Zahradami k letišti, nebo blíže k městu od 

garáží bývalé ČSAD spojnicí do prostoru bý-

valého vepřína Na Čápce nedaleko Bagráku. 

Bylo-li s variantou jihovýchodního obchvatu 

počítáno již od roku 1983, nevím proč v mož-

ných lokalitách nebylo provedeno omezení vý-

stavby, tedy tzv. stavební uzávěra, což může 

v současnosti způsobit problém.

Pokud se týká pouze vybudování mostu 

odnikud nikam přes Moravu dle varianty 1 

a 2, pak daleko levnější by bylo vybudování 

mostu v místě dnešního Přístaviště a propojit 

tak Spáčilovu ulici přes současné parkoviště 

u prodejny Royal (dříve jednoťácká Renta) 

se Švabiského nábřežím, resp. ulicí Bartošo-

va. Přičemž z obou jmenovaných ulic by se 

staly ulice jednosměrné, Bartošova směrem 

k mostu, zatímco nábřeží by bylo od mostu 

jednosměrné směrem ke zrušeným jatkám; 

pro jednosměrný provoz osobních automo-

bilů komunikace naprosto vyhovující, včetně 

parkování osobních automobilů v jednom 

směru. Dopředu však varuji celý projekt zadat 

zkušeným odborníkům na problematiku do-

pravních staveb, zatím žádná akce nedopadla 

s jejich spoluprací dobře (viz 3x předělávaný 

první kruhový objezd, který je nadále neprů-

jezdný vozidlům s předností v jízdě, počáteční 

potíže s křižovatkou Kroměříž-východ, křižo-

vatka Kojetín - Bojanovice a další).

A ještě jedna připomínka nakonec. Autor 

mapky města seznamující veřejnost s mož-

nými variantami vybudování mostů si plete 

názvy nábřeží v Kroměříži. Ještě štěstí, že 

jsou pouze dvě. Jinak by se mohlo stát, že 

vybudovaný most bude přes úplně jiný vod-

ní tok.                     Josef Zábojník, Kroměříž

Na vysvětlenou

Cílem předcházejícího článku bylo vzbu-

dit zájem veřejnosti o problematiku do-

pravy, v tomto případě v místě přemostění 

řeky Moravy. Dalším záměrem bude for-

mou ankety, veřejných besed a mediálních 

informačních toků tuto otázku vyladit 

s veřejností a postupem podle zákona 

provést i příslušnou změnu územního plá-

nu s dalším několikastupňovým veřejným 

projednáním. Tedy vždy za co nejvyšší 

účasti občanů s cílem dosáhnout konečné-

ho konsensu.

Studii zpracoval renomovaný kolektiv 

odborníků vedený doc. Ing. Janem Pav-

líčkem, CSc. Nezpochybnitelná je varianta 

č. 3, akceptovaná s uspokojením i respon-

dentem panem J. Zábojníkem - tedy Hu-

línská - Silného - Kotojedy. Tedy varianta 

držená starým územním plánem sídelního 

útvaru.

Problém soustavného využívání části D1 

jako obchvatu je – s respektem k názoru 

p. Zábojníka – nutno prověřit v praxi. Po-

kud by nebyla snížena rychlost na dálnici, 

vzniká reálné riziko při nájezdu a výjezdu 

vozidel v poměrně krátkém úseku. Jde o 

transit smíšený s obslužnou dopravou. 

Houstnoucí doprava zejména uvnitř 

města a poloha průmyslu i obou nádraží 

na druhém břehu Moravy vyvolávají ob-

jektivní potřebu řešení. Město Kroměříž 

nechce zanedbat žádnou variantu, ani 

možnou cestu k řešení, které se jeví reálné 

v horizontu 15 až 20 let. 

Tato reakce na dopis je pouze krátkým 

hodnocením námětů. Skutečné ověření 

tohoto složitého problému pak proběhne 

se zapojením široké veřejnosti, prostřed-

nictvím médií, besed a anket.

Ing. Jan Slanina, 

předseda komise pro architekturu města, 

regeneraci a rozvoj MPR
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Sto let od založení Klubu 

českých turistů 

v Kroměříži

Osmdesátá léta 20. století

Osmdesátá léta byla ve znamení rozsáh-

lejších turistických akcí zejména v souvislosti 

s konáním celostátní tělovýchovné akce-

-spartakiádního cvičení v Praze. Těchto akcí 

se zúčastnily všechny oddíly turistiky pěší, 

dále vodáci, lyžaři, orientační běh, mototu-

risté a další sporty. Značkování severní části 

Chřibů i nadále prováděli manželé Zaple-

talovi s Marií Silnou. Ve vyšších svazových 

orgánech pracovali F. Kozák, M. Silná, ing. 

Pavlíček a ing.Hlaváček.Členové turistického 

oddílu se pravidelně scházeli v klubovně ve 

Starém pivovaře k členským besedám, kte-

ré měly hodnotné kulturně-vzdělávací pro-

gramy. V tomto období získali jednotlivci 

a kolektivy za svoji činnost řadu ocenění a 

vyznamenání.

V roce 1989 bylo vzpomenuto 80 let tu-

ristiky v Kroměříži, a to řadou kulturních i 

turistických akcí jako bylo vyhlášení „Roku 

kroměřížské turistiky“, turistický sraz na 

Buchlově, akce „Celá rodina v lese“ a dal-

ší. Oslavy byly zahájeny 12. května 1989 

slavnostním shromážděním a zahájením 

výstavy v prostorách klubovny ve Starém 

pivovaře, kde byli vyznamenáni dlouholetí 

aktivní členové turistického odboru v Kro-

měříži M. Silná, ing. O. Pavlíček, F. Kozák, 

M. Cagášek, J. Kozáková, F. Hluštík a J. Ho-

lík. Od roku 1990 a dále byla organizována 

putovní rekreace s turistickými přechody 

v Krkonoších, Jizerských horách, Českém 

ráji, Šumavě, Jeseníkách a v Beskydech. 

Slibně se rozvíjely akce „Fit celá rodina“, 

„100 jarních kilometrů“ a „Celá rodina 

v lese“, od r. 1985 každoroční lyžařské pře-

jezdy Hostýnských hor a zápočtová výkon-

nostní turistika.

Turnaj ve volejbalu

Sokolská župa Hanácká pořádá dne 23. 

května v 9.30 hodin 3. ročník turnaje volej-

balových smíšených družstev „O pohár br. 

Jaroslava Kozlíka“. Místo konání - Sportovní 

areál v Podzámecké zahradě. 

Kroměřížský basketbal 

oslavuje

Oddíl basketbalu TJ SLAVIA Kroměříž zve 

všechny příznivce sportu na oslavu 70 let 

kroměřížského basketbalu, která se usku-

teční v sobotu 23. května v hale v Kotojed-

ské ulici.

Program: 9-11 h - setkání hráčů a možnost 

přátelských utkání

13-14.30 h - slavnostní zahájení oslav, bas-

ketbalová show - ukázky z činnosti všech 

družstev oddílu

20-24 h - společenský večer, setkání hráček 

a hráčů basketbalu, ocenění bývalých i sou-

časných basketbalistů, společenská zábava 

s tancem. Více informací na 

www.basket-slavia.snt.cz

Upozornění

Mobilní svozy odpadu na náměstí Míru 

(u bývalé Posádkové správy) se ve dnech 

23. května a 5. září ruší.
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Po roce 1989 nastal čas radikálních změn

Změny v politické orientaci po roce 1989 

přinesly v naší vlasti celou řadu změn na 

nejrůznějších úsecích života. Tomu se ne-

vyhnula ani turistika. Náš odbor turistiky 

v Kroměříži se přihlásil k ústředí Klubu 

českých turistů jako samostatný subjekt 

pod registračním číslem 60001, přičemž 

zůstal i ve svazku Tělovýchovné jednoty 

Slavia Kroměříž, jakož i ve svazku České-

ho svazu tělesné výchovy - ČSTV. Obnovili 

jsme řízení o navrácení turistické chaty na 

Bunči, která nám byla v uplynulých letech 

odebrána.V důsledku složitých právních 

předpisů došlo k řešení až v roce 1992, 

kdy jsme museli chatu od státu odkoupit. 

Následně byla chata pronajata obchodní 

společnosti Moravia Trade, která provedla 

rozsáhlé opravy a stavební přístavby. Od 

roku 2004 je chata v majetku fi rmy Jelínek 

Vizovice.V roce 1991 jsme byli pověřeni 

ústředím turistiky organizací akce „Pocho-

dy kolem Kroměříže“, které trvaly devět 

dnů a zúčastnilo se 92 turistů ze všech ob-

lastí republiky.

V roce 1992 došlo ke zřízení oblastních 

center v rámci KČT a náš odbor byl zařazen 

pod oblast Chřiby se sídlem v Napajedlích. V 

roce 1997 jsme podali přihlášku do Českého 

svazu rekreačního sportu, což nám umožni-

lo zapojení do rekreačních akcí i mimo náš 

odbor.V témže roce vzniká nový projekt Eu-

roregion, jehož významným akcionářem se 

stal také Klub českých turistů a všichni jeho 

členové mají výhodnější nákupy turistického 

zboží ve vybraných obchodech a poskytnu-

tí slev na ubytování v určitých sportovních 

penzionech.

Klub má trvalé sídlo

Problém získat trvalou klubovnu jsme 

mohli vyřešit až v roce 1997, kdy jsme roz-

hodnutím Městského úřadu v Kroměříži 

získali dvě místnosti v bývalé Palackého 

škole na Tovačovského ulici. Vybavili jsme 

ji starším odkoupeným školním nábytkem, 

novým televizorem, diaprojektorem a vi-

deopřehrávačem, což umožnilo kvalitní pro-

jekci při pravidelných besedách a setkáních. 

Rok 1999 byl vyhlášen Mezinárodním rokem 

seniorů. Náš odbor zorganizoval četné turis-

tické a kulturní akce pro širokou veřejnost 

seniorů. Tento rok byl i rokem 90 let od za-

ložení KČT v Kroměříži. Hlavní oslavnou akcí 

k tomuto výročí bylo slavnostní shromáždění 

dne 19. května a turistický sraz na Bunči dne 

5. června. V tomto roce činila naše členská 

základna 150 členů, a to převážně mladších 

i starších důchodců. Výboru se nepodařilo 

rozšířit základnu o mladší členy, kteří v dů-

sledku stále dokonalejší techniky nenalézají 

volný čas na vycházky do přírody.

V letech 1999 až 2009 nastala změna ve 

vlastnictví bývalé Palackého školy na Tova-

čovského ulici, kde náš klub měl přidělenou 

klubovnu, a sice dvě místnosti, ze kterých 

jsme platili nájem Správě majetku měs-

ta. V roce 2000 došlo ke změně majitele, 

vznikla zde soukromá střední škola, která 

má v současné době název Střední škola 

podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o., 

kde platíme nájem za 114 hodin ročně. Tří-

da školy, ve které se scházíme, je vybavena 

veškerou moderní promítací technikou, 

což nám velmi vyhovuje. Po domluvě s ře-

ditelstvím školy jsme všechna okna opatřili 

novým zatemněním na vlastní náklady pro 

zlepšení kvality promítání videokazet a fo-

todokumentace.

Se zrušením okresů v období 1999-2009 

se Kroměříž stala součástí Zlínského kraje 

a byla zřízena i nová oblast v Klubu čes-

kých turistů, a sice oblast Valašsko-Chřiby 

jako náš nejbližší nadřízený orgán v Klubu 

českých turistů. Byla provedena nová pře-

registrace jednotlivých odborů a náš odbor 

v Kroměříži dostal od ústředí KČT v Praze 

číslo 114201. Oblast Valašsko-Chřiby má 

celkem 40 odborů a 2 822 řádně registro-

vaných členů.
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Činnost v jubilejním roce

Činnost našeho odboru v Kroměříži řídí 

a organizuje devítičlenný výbor. Podstatou 

činnosti je konání pravidelných besed každý 

týden kromě prázdninových měsíců, kdy je 

škola zavřená. Besedy jsou zaměřeny jako 

kulturně-vzdělávací. Od měsíce března jsou 

organizovány pravidelné sobotní turistické 

vycházky do blízkého i vzdálenějšího okolí. 

Pro tuto činnost má klub vyškoleno devět 

instruktorů pěší turistiky. Dále výbor orga-

nizuje a zajišťuje 2 až 4 jednodenní auto-

busové zájezdy po historických památkách 

a dva týdenní pobyty v horách. Za posled-

ních 10 let jsme tak blíže poznali Krkono-

še, Orlické hory, Šumavu, Moravskoslezské 

Beskydy, Jeseníky a Malou Fatru. Při týden-

ních pobytech je našlapáno našimi turisty 

80 – 100 km. Za desetiletí 1999-2009 KČT 

Kroměříž uskutečnil 390 besed, 10 výroč-

ních členských schůzí,19 týdenních pobytů, 

300 sobotních vycházek a 34 autobusových 

zájezdů. Při hodnocení činnosti klubu se 

však nepodařilo členství rozšířit o mladší ge-

neraci.Průměrný věk našich současných 112 

členů je 69 let. Důvod lze hledat v moderní 

komunikační technice, kdy převaha mladé 

generace vysedává u počítačů a komunikuje 

přes internet.

Rok 2009 je rokem stého výročí založení 

KČT v Kroměříži a v tomto duchu se budou 

konat veškeré akce, na které zveme i širokou 

veřejnost. Informace o našem klubu každý 

najde ve skřínce v Kovářské ulici u prodejny 

skla a porcelánu. Největšími akcemi k tomu-

to výročí budou 1. května 2009 hvězdicový 

pochod na Bunč, 5. května vernisáž výsta-

vy „100 let od založení KČT v Kroměříži“ v 

prostorách Muzea Kroměřížska na Velkém 

náměstí a 13. května slavnostní shromáž-

dění všech členů i pozvaných hostů v Domě 

kultury. Při této příležitosti bude vyzname-

náno devět našich dlouholetých členů, kteří 

se dlouhodobě podíleli a zajišťovali činnost 

Klubu českých turistů. Dále k tomuto jubileu 

bude vydána turistická známka v dřevěném 

provedení a knižní publikace „100 let od 

založení KČT v Kroměříži.“ V posledních 

letech ve výboru našeho klubu pracovali 

tito členové: Jan Šmíd, Jarmila Šmídová, 

Bohumila Skálová, RNDr. Dan Voňka, Mgr. 

Martin Krčál, Vladimír Havelka, Pavel Stratil 

a Ing. Zdeňka Láníková. Čestným předsedou 

zůstal Ing. Oldřich Pavlíček. 

Výbor děkuje všem, kteří se o kroměříž-

skou turistiku starají a pomáhají zvláště 

při zajišťování akcí ke stému výročí v tomto 

roce. Dále děkuje všem ostatním i nečlenům, 

kteří zájmem a dobrou propagací přispívají 

k úspěchům turistiky v Kroměříži, také těm, 

kteří s turistikou začínali, jako Klub lyžařů, 

Sokol Kroměříž a Klub orientačního běhu. 

Nechť je vykročení do další stovky povzbu-

zením a inspirací pro ty, kteří mají rádi příro-

du, pěší turistiku a partu dobrých lidí.

Na základě podkladů sestavila 

Ing. Zdeňka Láníková, 

předsedkyně KČT Kroměříž 
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Velikonoční jarmark se na Velkém náměstí konal ve dnech 3.-4. dubna.

Foto letecky: Aleš Karban

Ostatní foto na barevné obálce : Miroslav Karásek
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