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ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ

Na výstavu kostýmů z Arabely přijeli vzácní hosté 

Vážení a milí čtenáři,
léto nás odmění, dovolená 
posílí a o zážitky nebude 
nouze. Máte-li namířeno 
pryč z města - někam k 
vodě, do lesů a luk, pama-
tujte, že bude vítané, když 
každého dobrého člově-
ka pozvete i na návštěvu 
Kroměříže. Program pro 
letní turistickou sezónu 
je připravený. Věřím, že 
léto ve městě může mít tu 
správnou energii a rela-
xační účinky. Nechť jsou 
prázdniny vodou na váš 
mlýn. Čímž trochu pood-
krývám mé prázdninové 
téma - stále voda, samá 
voda. Překvapilo mě, ko-
lik zájmů se kolem kro-
měřížské vody a vodovod-
ní sítě točí. Takže můj 
plán na léto je jasný: 
vzhůru na vodu a ochranu 
pozice města Kroměříže v 
současné situaci ovlivněné 
možným vstupem privát-
ního subjektu do akcio-
nářské struktury VAK 
Kroměříž. Není to zrovna 
osvěžující výhled, ale svým 
způsobem je to moje léto u 
vody, které si určitě také 
zpříjemním návštěvou ně- 
kterého z programů  pořá-
pořádaných v rámci letní 
sezóny městem Kroměříž. 
Třeba se potkáme! Vždyť 
prázdniny v tak krásném 
městě mají své jedinečné 
kouzlo a šmrnc.

Daniela Hebnarová
starostka města
starostka@mesto-kromeriz.cz

Prázdniny u vody
i ve městě...

Málokterá česká filmová pohádka 
má tak specifické kostýmy, jako 
oblíbený a několika generacemi 
uctívaný seriál Arabela. Snad kaž-
dý, kdo si zamiloval osudy rodiny 
Majerových a komu učarovaly po-
stavy z Říše pohádek, bezpečně 
pozná, jak vypadal oděv Rumbu-
raka, jaké šaty měla královna, král 
Hyacint nebo čaroděj Vigo. Není 
divu, výtvarníkem všech seriálo-
vých kostýmů není nikdo jiný než 
výtvarník Theodor Pištěk, mimo 
jiné držitel Oscara za kostýmy k fil-
mu Amadeus. A právě tyto cenné 
originály kostýmů z Arabely jsou 
po celé prázdniny k vidění v Muzeu 
Kroměřížska. Vernisáž výstavy po-
řádané muzeem a kroměřížskou 
radnicí se uskutečnila 19. června 
a za legendární tvůrčí tandem se 
jí zúčastnil sám pan režisér Václav 
Vorlíček i vdova po scénáristovi 

Miloši Macourkovi Jiřina Macou-
rková. Ta se navíc do Kroměříže 
vrátila i s osobní vzpomínkou na 
svého manžela, který se zde naro-
dil a po nějaký čas žil v domě na 
Malém Valu. V besedě, která ná-
sledovala po vernisáži, oba hosté 
zavzpomínali na okolnosti vzniku 
seriálu a na spolupráci tvůrčí dvo-
jice, která českému filmu přinesla 
předlouhý seznam vynikajících 
filmů, jako jsou například Dívka na 
koštěti, Jak utopit Dr. Mráčka aneb 
Konec vodníků v Čechách, Pane, vy 
jste vdova!, Kdo chce zabít Jessii?, 
Zabil jsem Einsteina, pánové, Což 
takhle dát si špenát a mnoho dal-
ších. Jiřina Macourková měla také 
poprvé příležitost vylíčit vztah 
Miloše Macourka ke Kroměříži. 
„V Kroměříži se vlastně narodil 
náhodou, když tu jeho maminka 
porodila při návštěvě svých rodičů. 

Žil tu potom asi jen tři roky, ale po 
celý svůj život vzpomínal na pro-
cházky v Podzámecké zahradě a 
krásnou pohádkovou atmosféru, 
která okouzlila jeho dětskou duši 
i fantazii, kterou později využil 
ve své tvorbě,“ prozradila Jiřina 
Macourková. A v souvislosti s Kro-
měříží je třeba vzpomenout i další 
zdejší rodačku Janu Andresíkovou, 
která v Arabele skvěle zahrála ča-
rodějnici. Zdravotní komplikace jí 
však nedovolily účast na vernisáži.
Kostýmy Arabely, Rumburaka, 
Xénie, Vilibalda, Viga a dalších, 
včetně kouzelného prstenu, bu-
dou vystaveny v Muzeu Kromě-
řížska až do 31. srpna. Součástí 
je i spousta aktivit a zábavy ne-
jen pro děti. Vraťte se i vy do dět-
ských let a nahlédněte v muzeu 
s Arabelou do Říše pohádek.
                                                                   (pz)

Opět začínají úspěšné prázd-
ninové prohlídky v doprovodu 
průvodců v dobových kostý-
mech, s nimiž se můžete vydat 
malebnými uličkami historic-
kého města proti proudu času. 
Součástí netradičních prohlídek, 
které jsou vhodné i pro rodiny s 
dětmi, budou opět scénické vý-
stupy s výjevy z historie města. 
 

I. OKRUH 
17. a 18. století
27. června
4. července
18. července
25. července
8. srpna
15. srpna
29. srpna

NOviNkOu
sezóny 2014
je další okruh:

II. OKRUH
19. a 20. století
11. července
1. srpna
22. srpna

Foto: J. Soporský

Tajemství
staré Kroměříže

Těšíme se na vás v létě - 
každý prázdninový pátek...
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V letních měsících se každoročně 
zvyšuje četnost venkovních aktivit a 
s nimi souvisí i nárůst stížností na ru-
šení nočního klidu. V této souvislosti 
je dobré připomenout si povinnosti 
vyplývající z platné obecně závazné 
vyhlášky o ochraně nočního klidu 
a regulaci hlučných činností. Ta sta-
novuje noční klid od neděle do 
čtvrtku na dobu od 22 do 6 hodin. 
V pátek, sobotu a v den předchá-
zející dnu, který je státem uzna-
ný jako den pracovního klidu, je 
nočním klidem doba od 24 do 8 
hodin. V době nočního klidu je po-
vinen zachovat klid a omezit hlučné 
projevy. Kromě toho je každý povi-
nen o sobotách, nedělích a svátcích 
v době od 20 do 8 hodin zdržet se 
veškerých prací spojených s užívá-
ním zařízení a přístrojů způsobu-
jících hluk, např. sekaček na trávu, 
cirkulárek, motorových pil, křovino-
řezů apod. Obdobně by měli někteří 
občané dbát na dodržování vyhláš-
ky, která zakazuje konzumaci al-
koholických nápojů na veřejném 
prostranství. Veřejným prostran-
stvím se přitom rozumí všechny 
prostory přístupné každému bez 
omezení, tedy i náměstí, ulice, trž-
nice, chodníky, veřejná zeleň, parky 
či podloubí. Smyslem vyhlášky není 
zbytečně omezovat svobodu a vol-
nost lidí, ale naopak jejich ochrana 
před negativními jevy, které se ze-
jména v létě rozmáhají v centrech 
mnohých měst. Zákaz konzumace 
alkoholu na veřejném prostranství 
se nevztahuje na restaurační za-
hrádky, či na kulturní a sportovní 
akce řádně oznámené nebo pořá-
dané městem.                                     (pz)

Zatímco doposud mohli zájemci o 
jízdu na dětském dopravní hřišti v 
Kroměříži přijít jen ve středu od-
poledne, nyní jim bude k dispozici 
i v pátek. V oba dny můžete služ-
by areálu využít v době od 15 do 
18 hodin. Návštěvníky s vlastním 
jízdním kolem, koloběžkou či ko-
lečkovými bruslemi a přilbou přes 
prázdniny čeká vstup zdarma.  Za 
nepříznivého počasí může být areál 
uzavřen.                                                 (pz)

Pozor na letní pose-
zení, může narazit na 

městské vyhlášky 

Přátelské vztahy s partnerskými 
městy se v Kroměříži doposud 
nesly spíše v oficiálním duchu. 
Pomineme-li kontakty na úrovni 
městských delegací, zájmových 
sdružení, školských zařízení či 
seniorských organizací, řado-
vý občan vazby ve družebních 
městech v běžném životě příliš 
nepocítil. Města Kroměříž a slo-
venská Nitra se nyní rozhodla své 
dlouholeté partnerství, trvající 
od roku 1973, přenést i do oblasti 
cestovního ruchu. Kroměříž při-
pravuje pro občany Nitry speci-
ální nabídku zahrnující například 
zvýhodněné vstupné do Arcibis-
kupského zámku, do muzejních 
expozic, na koupaliště Bajda, a 
díky dohodě s některými hotelié-
ry i zvýhodněné ubytování. Tuto 
nabídku Kroměříž poprvé před-
staví přímo v Nitře ve dnech 4. - 6. 
července při příležitosti tamních 
městských Pribinových a Cyrilo-

metodějských slavností. A právě 
tyto slavnosti jsou i pro obyvatele 
Kroměříže první příležitostí k vý-
letu do Nitry za zvýhodněných 
podmínek. Pokud se rozhod-
nete navštívit bohatý třídenní 
program, zahrnující například 
nejrůznější divadelní vystoupe-
ní, koncerty skupiny Desmod či 
Hradišťan, výstavy, dny otevře-
ných dveří na tamním hradě či 
audiovizuální show, čeká na vás 
50 procentní sleva na ubytování 
v hotelech Alexander´s, Atrium, 
Capital a Centrum. Celý program 
nitranských slavností najdete na 
kroměřížském turistickém webu 
www.kromeriz.eu nebo přímo na 
stránkách města Nitra www.nitra.
sk. Své vzájemné nabídky budou 
obě města postupně doplňovat. 
Kroměříž navíc hodlá k obdob-
né spolupráci oslovit i ostatní 
partnerská města - Chateaudun 
(Francie), Ramnicu Valcea (Ru-

munsko), Krems (Rakousko) a 
Piekary Slaskie (Polsko).            (pz)

Kroměřížané, zajeďte si na výlet do Nitry. 
Čekají tam na vás. 

Kroměřížská nemocnice ruší některé poplatky
Vyjít vstříc pacientům a zároveň zvýšit jejich komfort při využití některých služeb se rozhodlo vedení Kromě-
řížské nemocnice. Nově zrušilo některé poplatky, které byly v rámci nemocnice vybírány. „S okamžitou plat-
ností jsme zrušili poplatky za přítomnost otců u porodu. Věříme, že nastávající rodiče toto rozhodnutí potěší 
a alespoň trošku přispěje k tomu, že se maminky budou v přítomnosti svých blízkých cítit lépe,“ poznamenala 
ředitelka nemocnice Lenka Mergenthalová. Dalším zrušeným poplatkem, který potěší širší okruh pacientů, 
je poplatek za parkování. „Pokud si pacient vyzvedne recept v některé ze dvou lékáren naší nemocnice a 
předloží přitom výjezdový lístek, bude mu umožněn bezplatný výjezd,“ vysvětlila Mergenthalová s tím, že 
stejné podmínky platí také pro ty, kteří si v lékárně nakoupí bez receptu minimálně za 299 korun. O nabídce 
a sortimentu nemocniční lékárny pacienti a zákazníci získají informace na stránkách www.nem-km.cz.      (vk)

Výstavba Expozice Karla Kryla 
vstoupila do závěrečné fáze. Za-
tímco od letošního ledna se v 
prostorách Starého pivovaru pilně 
pracovalo na stavebních úpra-
vách, v červnu začala v interiérech 
samotná instalace expozice, která 
by měla netradiční a originální 
formou připomínat slavného 
kroměřížského rodáka, ale také 
nabídnout turistům další celoroč-
ně přístupnou atrakci. „Stavební 
práce byly řádně dokončeny a 
zkolaudovány v červnu. Zároveň 
proběhlo výběrové řízení na do-
davatele expoziční části a mohla 
být zahájena poslední etapa vzni-
ku expozice. Do konce srpna by 
měly být práce dle smlouvy hoto-
vé,“ potvrdila manažerka projek-
tu Dagmar Zedníková. Smyslem 
expozice je představit Karla Kryla 

nikoliv jako umělecko-politický 
fenomén, ale jako významnou 
komplexní osobnost naší kultury. 
Koncept je založen na scénické 
podpoře emocionálního působe-
ní Krylova díla bez důrazu na časo-

vou osu a faktografii jeho života. 
Autorem návrhu je scénograf Ing. 
arch. Jan Konečný CSc. Expozice 
bude v mnohém překvapivá a 
odlišná od tradičního muzejního 
pojetí. Jejím základem je vyjá-
dření Krylova pocitu bezdomoví. 
Celkové náklady na vybudování 
Expozice Karla Kryla činí cca 10 
milionů korun, z toho 8,5 milionu 
pokryje dotace. Postupně také 
vznikají webové stránky expozice: 
www.expozicekryl.cz, na kterých 
bychom do budoucna mimo jiné 
rádi uveřejňovali i zajímavosti sou-
visející s vazbami Karla Kryla na 
Kroměříž. Pokud máte k dispozici 
jakékoliv fotografie, dokumenty či 
dopisy a chcete se s nimi podělit s 
ostatními, ozvěte se nám na mai-
lovou adresu zpravodaj@mesto
-kromeriz.cz.                                    (pz)

Expozice Karla Kryla by měla být dokončena v srpnu 

Foto: P. Zrna

Dětské dopravní 
hřiště rozšiřuje provoz

v úterý 24. června navštívila kro-
měříž pracovní delegace z Nitry. 
Zástupce primátora PhDr. Ján 
vančo a jeho kolegyně z cestovní-
ho ruchu se svými kroměřížskými 
protějšky a starostkou Danielou 
Hebnarovou dojednávali nabídky 
pro občany obou měst a absolvo-
vali také malou ochutnávku toho, 
co letos pro turisty naše město 
nabízí.
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Spolupráce Kroměříže a Ružomberku přinese nové 
propagační materiály

V souvislosti se začátkem letní 
sezony a se zahájením provo-
zu na kroměřížském koupališti 
Bajda dochází během prázdnin 
k úpravě otevírací doby na kry-
tém plaveckém bazénu. V době 
od 30. června do 13. července 
bude pro veřejnost otevřen od 
pondělí do pátku od 9 do 20 ho-
din, v sobotu od 11 do 20 hodin 
a v neděli od 12 do 18 hodin. 
Od 14. července bude 
plavecký bazén kvů-
li pravidelné údržbě 
a drobným opravám 
uzavřen a provoz bude 
znovu obnoven v září. 
Přesný termín oznámí 
provozovatel, kterým 
je příspěvková orga-
nizace Sportovní zaří-
zení města Kroměříže, 
během měsíce srpna. 
A už v srpnu se budete 
moci těšit i na bruslení 

na zimním stadionu. Před sebou 
ale máme celé prázdniny, které 
v případě odpovídajícího počasí 
můžeme trávit na Bajdě. Místní 
sice koupaliště mnohdy kritizují, 
jeho jedinečnost dokáží vnímat 
spíše přespolní. Zpravodajský 
server iDnes Bajdu dokonce za-
řadil mezi 40 nejlepších koupa-
lišť v České republice. Redakce 
hodnotila prostory z pohledu 

dětí i plavců. Vybírala místa s 
atrakcemi, skluzavkami, klidem 
v přírodě i noblesou. Bajda figu-
ruje na krásném 6. místě a byla 
nejen jediná z okresu Kroměříž, 
ale také jediným publikovaným 
koupalištěm ve Zlínském kraji. 
iDnes hodnotila kladně výhled 
na historické centrum Kromě-
říže, zejména na blízký zámek. 
Vstupné letos zůstává beze 

změn. Za celoden-
ní vstup zaplatí ná-
vštěvník 50 Kč (po 
16. hodině 30 Kč). 
Pro mládež do 15 
let, důchodce a dr-
žitelé průkazu ZTP 
činí vstupné 30 
Kč (po 16. hodině 
15 Kč). Koupaliště 
je během letních 
prázdnin otevře-
no až od 20 hodin.  
                     (ver, pz)

Bajda se ocitla mezi nejlepšími koupališti u nás 

Po zkušebním období a úvodním 
ladění nastavených funkcí kromě-
řížská radnice konečně uvedla do 
provozu dlouho avízovaný pla-
tební automat v 5. patře radniční 
budovy B na Husově náměstí. Au-
tomat stojí tam, kde sídlí oddělení 
dopravy a silničního hospodářství. 
Velmi častou povinností návštěv-
níků tohoto patra je totiž úhrada 
nejrůznějších poplatků, kvůli kte-
rým doposud museli přecházet 
až na pokladnu, která se nachází v 
přízemí vedlejší budovy. Takzvaná 
automatická pokladna je nyní k 
dispozici na místě samém a měla 
by dopřát pohodlnější úhradu po-
platků nejen klientům oddělení 
silničního hospodářství. „Automat 
má nastaven seznam nejdůležitěj-
ších plateb včetně stručných po-
kynů. Jedná se zejména o poplatky 
za řidičské průkazy, digitální tacho-
grafy, poplatky taxislužby,  výpisy z 
evidence řidičů či registru vozidel. 
Po zaplacení vydá dva doklady. 
Oba je nutné předložit u přepážky 
a jeden bude plátci vrácen,“ uvedla 
vedoucí odboru občansko–správ-
ních agend Ivana Bukovská. V 
případě jakýchkoliv nejasností s 
platbou samozřejmě klientům po-
radí zaměstnanci u přepážky, která 
žádost vyřizuje. Automat zatím při-
jímá pouze hotovostní platby.  (pz)
                     

Automat na radnici 
zlepší komfort při 

placení

Město Kroměříž zahájilo v červnu 
realizaci projektu revitalizace Slo-
vanského náměstí. V květnu pro-
běhlo výběrové řízení, do kterého 
se přihlásilo celkem pět uchazečů. 
Dva z uchazečů byli vyloučeni pro 
nesplnění podmínek výběrového 
řízení a tři nabídky byly dále po-
suzovány. První v pořadí se umís-
tila společnost Správa a údržba 
silnic Kroměřížska, s.r.o., za cenu 
10 036 164 Kč včetně DPH. Sku-
tečné výdaje projektu jsou tedy 
od původně předpokládaných 
celkových nákladů nižší. Předpo-

kládaná hodnota zakázky činila 
15 475 644 Kč včetně DPH. Dotace 
z ROP Střední Morava bude vy-
placena na základě skutečně vy-
naložených nákladů (reálná výše 
dotace bude činit 70% z uznatel-
ných nákladů). Realizací projektu 
Revitalizace Slovanského náměstí 
v Kroměříži dojde k vybudování 
nové fontány, nových chodníků 
a zpevněných ploch. V rámci sa-
dových úprav dojde k pokácení 
přestárlých topolů u kostela a 
výsadbě celkem 26 kusů nových 
stromů. Projekt počítá se zacho-

váním ostatní vzrostlé zeleně a 
revitalizací trávníků. Součástí pro-
jektu je dále instalace nového ve-
řejného osvětlení včetně vybudo-
vání nové kanalizace a přípojek. 
Projekt zahrnuje i nový mobiliář 
– lavičky, odpadkové koše, stojany 
na kola, ochranné zábradlí, ochra-
nu stromů a plakátovací plochy.  
Ukončení projektu je plánováno 
na 31. 10. 2014. Realizací projektu 
bude obnovena primární funk-
ce Slovanského náměstí, která je 
dána především v možnosti od-
počinku a relaxace.                       (ds)

Města Ružomberok a Kroměříž 
společně realizují další projekt, 
jehož cílem je vzájemně podpořit 
využití památek UNESCO pro-
střednictvím vybavení informa-
čních center a vydání společných 
propagačních materiálů. Projekt 
nese název Spolupráca IC lokalít 
UNESCO, Ružomberok – Kroměříž 
a je realizován v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Slov-
enská republika – Česká repub-
lika. Kroměříž tak mohla vybavit 
informační centrum novou tech-
nikou a zlepšit komfort pro turisty. 

Díky projektu v Kroměříži vzniká 
sada pěti informačních brožur, z 
nichž jedna je věnována městu 
Ružomberok a zbývající čtyři jsou 
zaměřené na atraktivity města 
Kroměříže s důrazem na památky 
UNESCO a další zajímavé aktivi-
ty. Sadu doplní ještě netradiční 
lentikulární pohlednice, krátké 
video spoty  a mapa města, která 
stále v informačních centrech 

patří k nejžádanějším tiskovinám. 
Ružomberku, respektive jeho 
historické části Vlkolínci, projekt 
rovněž přinese dovybavení infor-
mačního centra počítačem, tiskár-
nou a informačními panely, ale 
také nové propagační materiály, 
které jistě zlepší informovanost 
návštěvníků obou měst.  Celkový 
společný rozpočet projektu činí 
47 330 eur.                                        (pz)

Od června začala revitalizace Slovanského náměstí 

Foto: J. Soporský

Strážníci o červnovém víkendu v 
nočních hodinách řešili čtyřčlen-
nou skupinu mladíků ve věku 17 až 
18 let, kteří si krátili dlouhou chvíli 
kopáním do lamp veřejného osvět-
lení na ulici Resslova.  Měli radost 
z toho, že lampy zhasínají. Za po-
škozování cizí věci jim byla uložena 
bloková pokuta. U mladíků byla 
provedena orientační dechová 
zkouška, u dvou s pozitivním vý-
sledkem. Sedmnáctiletý mladík byl 
předán rodičům, bylo mu naměře-
no 1.07 promile.

Z DENÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE



Nová zelená 
úsporám - konzultační 

místo v Kroměříži

Pro všechny, kdo chtějí získat in-
formace nebo podat žádost o 
státní podporu z programu Nová 
zelená úsporám, je na Měst-
ském úřadě Kroměříž, v prosto-
rách živnostenského úřadu v 
budově B na Husově náměstí, 
zřízeno konzultační místo Stát-
ního fondu životního prostředí.
Dotaci z programu mohou 
získat vlastníci a stavebníci 
rodinných domů, kteří chtě-
jí stavebními úpravami snížit 
spotřebu energie ve svých do-
mech (zateplení, výměna oken). 
Je podporována také výměna 
hlavního lokálního zdroje tepla 
na tuhá nebo vyjmenovaná ka-
palná fosilní paliva za efektivní, 
ekologicky šetrné zdroje, např. za 
kotel na biomasu, krbová kamna 
na biomasu, tepelné čerpadlo, 
plynový kondenzační kotel), in-
stalace solárních termických sys-
témů a instalace nuceného větrá-
ní se zpětným získáváním tepla. 
Čerpat podporu lze také na zpra-
cování odborného posudku nebo 
na zajištění technického dozoru. 

Pracovník zlínské pobočky SFŽP 
bude  k dispozici zájemcům o 
státní příspěvek vždy třetí stře-
du v měsíci – v červenci to bude 
dne  16. 7. od 13 do 17 hodin.

RNDr. Božena Ševčíková, 
vedoucí odboru ŽP
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V sobotu 7. června se Velké 
náměstí přeneslo do doby před 
350 lety, kdy se stal olomouckým 
biskupem Karel II. z Lichten-
steinu-Castelcorna. Proto se také 
tradiční Středověká slavnost nes-
la v duchu připomenutí těchto 
událostí. Součástí programu byla 
i malá bitva, jež „rehabilitovala“ 
v očích Kroměřížanů Valachy 
(v podání Valašského sboru 
portášského), kteří po třiceti-
leté válce hájili Moravu proti 
Turkům. Atmosféru osman-
ské říše navodily i tanečnice z 
kroměřížské skupiny Jasmine. 
Skupina Bravo team z Brna 
pomohla dotvořit jedním vy-
stoupením atmosféru 17. sto-
letí a druhým se mohli diváci 

přenést do století osmnáctého, 
kdy bylo olomoucké biskupst-
ví povýšeno na arcibiskupství. 
Tance tohoto období bravurně 
předvedla skupina Lucretia z Ber-
ouna. O hudební doprovod se 
starala historizující hudba Calata z 
Ostravy, jejíž dějiny byly dlouhou 
dobu spojeny s olomouckými bis-

kupy. Pořádající skupina Biskupští 
manové z Kroměříže se podíle-
la na bitevní ukázce, odehrála 
pohádku O šikovném princi a 
statečné princezně, předvedla 
tance a oděvy z počátku 19. sto-
letí a především prezentovala 
uniformy dvou nových jednotek - 
biskupské gardy z dob Karla II. a ar-

cibiskupské gardy z počátku 
20. století. Ta spolupracovala 
s kroměřížskými ostrostřelci, 
kteří slavnostní salvou akci 
v podvečer zakončili. Velké 
poděkování patří za finan-
cování akce městu Kroměříži 
i všem divákům, kteří se v 
tropickém vedru přišli na 
rozpálené náměstí pobavit i 
poučit.                                              (ep)

KRÁTCE Z MĚSTA Středověká slavnost tentokrát patřila 
biskupu Lichtensteinovi

Po devíti měsících od zahájení 
turnaje zná Coca Cola Cup 2014 
své vítěze. V česko-slovenském 
superfinále v Kroměříži 17. červ-
na triumfovali chlapci ze ZŠ Bře-
zové Hory Příbram a dívky ze ZŠ 
a MŠ Pardubice – Ohrazenice. V 
historicky prvním mezinárodním 
superfinále se utkaly dva nejlepší 
české týmy proti dvěma nejlep-
ším slovenským, což platilo pro 
dívčí i chlapeckou kategorii. 
Z prvenství se nakonec radovaly 
dívky ze ZŠ Pardubice, které ve 
velmi vyrovnaném finálovém 
zápase udolaly soupeřky ze slo-
venského Štiavnika těsným roz-
dílem 1:0. Velkou bitvu nabídlo 
i chlapecké finále mezi Příbramí 
a Ružomberkem, kde žáci z pří-

bramských Březových Hor vy-
hráli 2:1 a po loňském druhém 
místě v českém turnaji se radují 
z prvenství. „Další zážitky na ví-
těze a vítězky ale teprve čekají. 
Zúčastní se tréninkového kempu 
pod vedením brazilských trenérů 
v Římě,“ uvedla zástupkyně spo-
lečnosti Coca-Cola Jana Nová-
ková. Slavnostního Superfinále 
v Kroměříži se 
účastnil také 
a m b a s a d o r 
projektu Jan 
Koller, který 
kvůli této akci 
přijel autem 
z Monaka, a 
předal trofe-
je nejlepším 

týmům turnaje. „Stejně jako loni 
na Strahově, i zde v Kroměříži 
jsme mohli vidět spoustu talento-
vaných hráčů a hráček z Čech i ze 
Slovenska. Věřím, že o mnohých 
z nich ještě uslyšíme, snad i na 
té nejvyšší mezinárodní úrovni,“ 
uvedl Jan Koller. Vydařený den 
zakončil koncert Majka Spirita.    
                                                                  (tz)

Kroměříž hostila finále Coca-Cola Cupu 2014

BYLINKOVÁ ZAHRÁDKA
V dnešní době má málokdo čas a 
prostor na péči o svou bylinkovou 
zahrádku. Proto vám pomůžeme 
s pěstováním bylin v nádobách 
na vašich parapetech. Vhodným 
řešením je zasazení do hliněného 
květináče, do kterého na dno jako 
drenáž nasypete vrstvu kamínků 
nebo keramzitu. Oproti umělým 
květníkům jsou tyto hliněné obaly 
pórézní a substrát lépe dýchá. By-
linky mají rády hodně sluníčka a le-
hčí zálivku, proto udržujte substrát 
jen mírně vlhký. Ideální půdou je 
směs pro pěstování bylin prodávaná 
v obchodech v 5-litrovém balení. 

Hnojivo v těchto zeminách se po-
malu rozpouští, neměli byste však 
zapomenout ani na hnojivo v te-
kuté formě. Minimálně jednou za 
šest týdnů by vaše “zahrádka” měla 
dostat tyto vitamíny. Za sluníčko na 
jižní straně vám budou vaše bylinky 
vděčné. Vždy je lepší sázet je po 
jedné do květníku, ale pokud máte 
rádi pestrost, můžete si pohrát s 
různými druhy jedné rostlinky. Po 
uchycení rostliny a její optimální 
péči můžeme využívat její účinky 
po dobu celého roku. Neopadavé 
bylinky jako je například rozmarý-
na nebo myrta zimu lehce přežijí, 
ovšem chuť a působení jejich listů 

bude intenzivnější spíše v letních 
měsících. Sklízení je nejvhodnější 
za suchého dne, nejlépe v ranních 
hodinách a určitě ostrým nožem 
nebo nůžkami, abyste trháním 
nepoškodili i kořenový systém 
rostliny. Pokud budete chtít by-
liny uchovávat (např. sušením), je 
dobré vědět, kdy je nejvhodnější 
doba. Například začátek léta platí 
pro listy bazalky, šalvěje nebo květy 
měsíčku. Koncem léta můžete sklí-
zet listy vavřínu, semena kopru 
nebo fenyklu a v době nejvyšších 
teplot jsou to květy levandule, 
květy heřmánku nebo listy máty.  
                                                                  (hr)

Foto: J. Soporský

Foto: Biskupští manové
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Ve dnech 22. a 23. srpna 
2014 se Kroměříž opět odě-
je do slavnostního hávu a 
stane se dějištěm krajských 
dožínek. Jejich program 
právě připravujeme, už teď 
se ale můžete těšit na den 
plný zpěvu a tance vycháze-
jících z folklorních tradic 
Hané, Valašska i Slovácka, ale 
samozřejmě také na krojo-
vaný průvod městem. V něm 

stovky krojovaných souborů 
i jednotlivců reprezentují 
své obce, avšak doposud v 
něm chyběl nápis Kroměříž, 
nesen hrdými občany naše-
ho města. Proto vás, kteří 
doma opatrujete hanácký 
kroj (a podle nejrůznějších 
signálů vás takových není 
málo) vyzýváme k účasti v 
průvodu letošních dožínek. 
Pokud souhlasíte s tím, že 

pořadatelské město by mělo mít 
v průvodu své vlastní zástupce, 
přijděte v sobotu 23. srpna v 
9  hodin na Komenského náměs-
tí, kde se průvod bude řadit. 
Těšíme se na vás.                                              (pz)

Máte doma hanácký kroj? Přijďte do dožínkového průvodu 

V sobotu 14. června se v areálu 
Navos v Kotojedech sešli odbor-
níci, laici i děti na již 10. ročníku 
Zemědělské výstavy. Koná se ka-
ždé dva roky a vedle prezentace 
hospodářských zvířat nechybí ani 
ukázky velké zemědělské techni-
ky. Letošní ročník byl zaměřen na 
živočišnou výrobu - konkrétně na 
skot, prasata a koně. Odpolední 
program nabídl ukázku práce se 
zvířaty. Návštěvníci mohli obdi-
vovat westernovou show, ukázky 
spřežení, agility a lasování. Pří-
jemným zpestřením bylo vystou-
pení pěveckého sboru Moravan.                   
                                                           (ver) 

Zemědělská výstava 
slavila jubileum

Foto: A. Vrtal

Hřiště základní školy Oskol se v pá-
tek 20. června proměnilo na dějiště 
Olympiády malotřídních škol. 16. 
ročník olympiády se poprvé konal 
v Kroměříži a v následujících letech 
by tato tradice měla být za-
chována. Město Kroměříž se 
ujalo organizace s velkou ra-
dostí. Po úvodních povzbuzu-
jících slovech, zapálení olym-
pijského ohně a pověšení 
vlajky mohly závody odstarto-
vat. Žáky čekal běh na čtyři sta 
a padesát metrů, skok z místa 
a hod míčkem. Mezi závod-
níky byla cítit odhodlanost a 
nadšení. Ředitel ZŠ Kostelany 

Jaromír Mikeš připomenul začátky 
olympiády: „První ročník se konal 
v Kostelanech. Tehdy jsme se do-
mluvili se školou v Ratajích. V této 
souvislosti bych chtěl vzpomenout 

paní učitelku Borovcovou, která s 
námi spolupracovala. Tato skvělá 
osoba už není mezi námi a na konci 
olympiády jí věnujeme vzpomín-
ku.“ Původně závody probíhaly v 

jednotlivých obcích, ale kvůli 
problémům s financemi byla 
Kroměříž požádaná o pomoc. 
„Jsem rád, že nám ředitel ZŠ 
Oskol poskytl krásné hřiště. Pro 
děti je důležité, aby si trénova-
ly čestnost a hrdost. V dnešní 
době, kdy sedí u počítačů, je 
pro ně pohyb důležitý,“ dodal 
Mikeš. Nejlepšími se nakonec 
staly ZŠ Zámoraví a ZŠ Žáko-
vice.                                                  (ver)

Děti vnímaly zahradu všemi smysly 
Ve dnech 2. - 6. června se v kroměřížské Podzámecké zahradě uskutečnil 
program Zahrada je hra určený dětem z mateřských škol. Ty při něm zapojily 
všechny své smysly: pozorovaly krásy zahrady, čichaly k bylinkám a dokon-
ce je i ochutnávaly, podle hmatu poznávaly přírodniny a poslouchaly zvuky 
v zahradě. Děti zahradou prováděly studentky Střední pedagogické školy 
v Kroměříži, které si tak mohly vyzkoušet pedagogické dovednosti. Zpět-
nou vazbu studentkám poskytovali pracovníci Národního centra zahradní 
kultury v Kroměříži, kteří program připravili. Do projektu se zapojilo deset 
mateřských škol z Kroměřížska. 

Domov pro osoby se zdravot-
ním postižením Barborka v 
těchto dnech slaví první rok 
realizace projektu „O krok blí-
že k transformaci“. Tento pro-
jekt je zaměřen na zkvalitnění 
a rozšíření spektra sociálních 
služeb pro osoby s mentálním 
a kombinovaným postižením. 
Cílem je nahradit institucio-
nální způsob života uživate-
lů a přiblížit jej podmínkám 
života většinové společnosti. 
V průběhu prvního roku pro-
jektu se pracovníci domova 
vzdělávali formou školení s 

problematikou transformace 
zařízení pro osoby se zdravot-
ním postižením, jak připravit 
uživatele sociálních služeb 
na samostatný život a také 
jak zvládat rizika v životě uži-
vatele sociálních služeb.  Pro 
dvě skupiny pracovníků byla 
v rámci projektu zrealizována 
Supervize. Projekt bude reali-
zován do 31. 5. 2015. Náklady 
jsou hrazeny z prostředků ESF 
prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a za-
městnanost.
                                            Realizační tým

První rok projektu na Barborce

Žáci změřili své síly na Olympiádě malotřídních škol

Ohlédnutí za dvouletou 
existencí sportovních tříd 
na ZŠ Oskol
Po dvouleté zkušenosti s působením 
těchto tříd na škole můžeme dnes je-
dnoznačně říci, že rozhodnutí o jejich 
zřízení byl krok správným směrem. 
vytvořily se dva třídní kolektivy spo-
kojených dětí vedených třídními učiteli 

– učiteli Tv, které mezi sebou spojuje 
především vztah k aktivnímu pohybu 
a smysluplné trávení volného času. 
Žáci těchto tříd za dva, resp. za jeden 
rok toho stihli ve sportovní oblasti da-
leko více než ostatní žáci za celou škol-
ní docházku. kromě „klasických“ ho-
din Tv totiž absolvovali dvě vícedenní 
sportovní soustředění v přírodě, lyžař-

ský výcvik, zdokonalovací plaveckou 
výuku, bruslařskou průpravu na ledě i 
na in linech, několik hodin spinningu, 
či fit boxu a i jiné netradiční sportovní 
aktivity. Některým ani tato nabídka 
nestačila a navštěvovali ještě navíc 
ve škole kroužek florbalu a atletiky. 
Sportovní program do vyšších ročníků 
plánujeme ještě rozšířit.

Spokojeni ovšem nejsou jen děti, ale i 
rodiče a učitelé. v těchto třídách totiž 
nebylo zatím potřeba udělovat vý-
chovná opatření a čtverky byste spo-
čítali na prstech jedné ruky. věříme, 
že v novém školním roce nám bude 
budoucí sportovní třída 6.B přinášet 
podobnou radost.

Tesařík vítězslav

Foto: archiv MěÚ Kroměříž

Foto: P. Hudec

Foto: K. Vernerová



Květná a Podzámecká zahrada se 
ve dnech  14. - 15. června opět 
připojily k projektu „Víkend ote-
vřených zahrad“. Díky této akci 
se lidem nabízí možnost nahléd-
nout do běžně nepřístupných za-
hrad, ale také po-
znat své oblíbené 
parky novým způ-
sobem. Projekt 
má kořeny ve Vel-
ké Británii a koná 
se vždy druhý 
víkend v červnu. 
Sobota byla věno-

vána prohlídkám a hrám v Květné 
zahradě. Pro návštěvníky byla na-
chystaná komentovaná prohlídka 
na téma „Památková obnova za-
hrady a archeologický průzkum“. 
V odpoledních hodinách si na 

své přišly děti v rámci zábavné 
procházky s názvem „Hrajeme si 
v Libosadu“. Nedělní prohlídka v 
Podzámecké zahradě byla věno-
vána zajímavým dřevinám. Cílem 
této akce je větší informovanost a 

povědomí lidí o za-
hradní architektuře 
a zahradním umění. 
Návštěvníci si od-
nesli nejen zážitek 
z poznání, ale také 
kousek z tajemství 
krásných kroměříž-
ských zahrad.    (ver)
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Veterán klub Kroměříž pořádá 
dne 2. srpna 2014 na Velkém 
náměstí v Kroměříži již 7. ročník 
setkání historických automo-
bilů a motocyklů vyrobených do 
roku 1975. Organizační tým této 
tradiční akce pořádné pod názvem 
„Veteránem nejen Kroměřížskem“ 
očekává rekordní počet přes 100 
vozidel. Celou akci zabezpečuje 
klub ve spolupráci s městem Kro-

měříž v rámci turistické sezony 
technických památek a záštitu nad 
akcí převzala i starostka Daniela 
Hebnarová. Jedná se o jednoden-
ní sraz historických vozidel, který 
kombinuje prvky výstavy vozů, 
orientační jízdy, dovednostní úkoly 
i spanilou jízdu. Během průběhu 
celého srazu je zajištěn bohatý 
doprovodný program jak pro 
účastníky, tak i pro diváky. Součástí 
výstavy historických vozidel budou 
i historické závodní motocykly. 
Orientační jízdu absolvují všichni 
účastníci ve dvou směrech. (Směr 
1 – KM, Rataje, Nětčice, Zdounky, 
Bunč, Kostelany, Vrbka, Lubná, 
Zlámanka, Jarohněvice, KM; směr 2 
– KM, Chropyně, Kyselovice, Žalko-
vice, Říkovice, Stará Ves, Kostelec u 
Holešova, Roštění, Rymice, Pravčice, 
Hulín, KM). Historická auta a moto-
cykly bude tedy možno na těchto 

trasách pozorovat mezi 11 až 15 
hodinou. Členové Veterán klubu 
pevně věří, že pohled na stařičké 
automobily řadu lidí potěší a že 
občané jak na náměstí, tak podél 
trasy jako každoročně účastníky 
pozdraví. 
 Z programu dne vybíráme:
8:30 - 9:30 příjezd a registrace 
vozidel + výstava 
9:45 vystoupení mažoretek
10:00 přivítání hostů, slovo starostky
10:30 rozprava před jízdou
10:45 start orientační jízdy
11.30 - 14:30 jízda zručnosti na 
Velkém náměstí mezi etapami
15:00 - 15:30 dojezd do cíle na 
Velké náměstí
15:30 spanilá jízda městem
15:45 módní přehlídka spodního 
retro prádla 
16:00 vyhlášení výsledků, předání 
cen a slavnostní ukončení        (vkk)

Úžasná móda 
prababiček 

Ve čtvrtek 5. června se v Muzeu 
Kroměřížska uskutečnila verni-
sáž výstavy historických šatů 
ze soukromé sbírky Zdeňky 
Mudrákové s názvem Nejen 
historické společenské šaty. 
Výstava byla zahájena stylově 
– dobovou módní přehlídkou. 
Tu předvedly děti z Církevní 
základní školy za hudebního 
doprovodu souboru Dixie-
land ZUŠ Hulín. Až do 12. října 
mohou návštěvníci obdivovat 
kolekci 60 šatů a doplňků z 
období od konce 19. století do 
poloviny 20. století, ale i spod-
ní prádlo, obuv či krášlící pros-
tředky. Dospělí i děti si mohou 
vyzkoušet repliky dobových 
společenských oděvů a v přip-
raveném kvízu si ověřit, jak jsou 
na tom se společenskou etike-
tou.                                                  (vk)

Historické vozidla opět ozdobí Velké náměstí

Foto: V. Kuklová

Nově založený sbor kroměříž-
ských ostrostřelců má za sebou 
oficiální domácí premiéru. V 
sobotu 21. června byl v kostele 
sv. Mořice slavnostně vysvěcen 
prapor sboru a v Muzeu Kromě-
řížska zahájena výstava mapující 
jeho historii. Své kroměřížské 
kolegy přijely podpořit i ob-
dobné sbory ostrostřelců a my-
slivců z Brna, Lokte, Rakovníka, 
Senomat, Stříbra a Olomouce. 
Slavnostní nástup se uskutečnil 
přímo na náměstí za účasti sta-
rostky Daniely Hebnarové. Při 
této příležitosti byla jmenována 

čestnou velitelkou sboru, neboť i 
v minulosti starostové tuto funk-
ci zastávali. Předtím však musela 
podstoupit malou střeleckou 
zkoušku. Po slavnostním nástu-
pu se všechny sbory i účastnici 
akce přesunuli do kostela sv. 
Mořice, kde byl vysvěcen nový 
sborový prapor.  „Jde o repliku 
z roku 1913. Původní prapor se 
sice nedochoval, ale podařila se 
nám sehnat dobová dokumen-
tace i podrobný popis,“ prozradil 
velitel sboru Petr Klapil, podle 
kterého se kmotrou praporu 
stala Olga Sehnalová. Kroměříž-

ský ostrostřelecký sbor (celým 
názvem C.K. privilegovaný sbor 
uniformovaných měšťanských 
ostrostřelců v Kroměříži) má za 
sebou bohatou historii. Letos je 
tomu právě 340 let od první pí-
semné zmínky o ostrostřelcích v 
Kroměříži. Nový sbor navázal na 
tuto významnou tradici a hodlá 
reprezentovat své město na růz-
ných akcích nejen v České repub-
lice. O historii místního sboru se 
lidé mohou dovědět také z nové 
publikace a na webových strán-
kách www.kromerizostrostrelci.
estranky.cz                                    (pz)

Kroměřížští ostrostřelci obnovili tradici a pokřtili svůj prapor 

Kroměřížské zahrady nabídly
zajímavý program

Foto: J. Soporský

Foto: J. Soporský

Foto: J. Soporský



CO VÍTE O KROMĚŘÍŽI

Kroměřížské hotely, 
hospůdky i cukrárny

Kroměříž bylo, je a jistě bude 
městem pohostinným ke svým 
návštěvníkům. Zaujme  krásou 
místa, výstavností svých náměstí, 
ulic, parků i zákoutí. Příchozí 
zavítá nejen do vyhlášených 
zahrad a zámku, ale řada lidí 
přijíždí do města za prací, do 
škol, na úřady, do nemocnic či 
ordinací lékařů, za nákupy či na 
návštěvu příbuzných a známých. 
Téměř všichni pak vyhledají  
občerstvení v hotelech, restau-
racích, hospodách, bufetech i 
cukrárnách atd.  Nejinak tomu 
bylo i v minulosti – na počátku 
20. století patřil k nejznámějším 
a vyhledávaným podnikům  ho-

tel Simon. Jeho majitel Jan Si-
mon byl uznávaným uzenářem a 
hostinským. Do Kroměříže přišel 
v roce 1863. Jeho uzenářské 
výrobky byly vynikající kvali-
ty, zboží dodával až na trhy do 
Vídně či Budapešti . Zisk pak 
investoval v roce 1875 do  odk-
oupení bývalých kasáren na 
náměstí od města. Ty nechal 
podle plánů architekta Meretty 
přestavět na hostinec, později 
na hotel. Podnik  odkoupil po 
roce 1922 Vladimír Konečný, 
který modernizoval továrnu na 
uzeniny, zavedl výrobu konzerv 
a  investoval do modernizace ho-
telu, který se stal v období první 
republiky nejlepším hotelem 
ve městě. Výbornou kuchyni, 
plzeňské i hanácké pivo, výtečná 
vína a vlastní výrobu všech 
druhů uzenin nabízel i hotel 
Straka, kde se mnozí návštěvníci 
města ubytovali v „cizineckých 
pokojích s ústředním topením“ , 
na dobu kolem roku 1930 velká 
vymoženost.  V té době patřila k 
„nejmodernějším a nejelegant-
nějším veřejným místnostem“ 

i kavárna Avion, 
kterou projekto-
val Ing. Roch, kro-
měřížský stavitel. 
K vybavení neod-
myslitelně patřily 
také „prvotřídní 

kulečníky“. Kavárna byla podle 
propagace z roku 1930 „stře-
diskem kroměřížské společnos-
ti“. Návštěvníkům Kroměříže byl 
k dispozici také  hotel Kocman na 
Kramářově náměstí, který vedle 
výborné kuchyně, plzeňského 
prazdroje, hostinských pokojů 
(za levné ceny) nabízel i „ autoga-
ráže a umývárny“ a  stáje…
Občerstvení našel návštěvník 
města i v nesčetných hospodách, 
hospůdkách  a výčepech – např. 
kroměřížský  arcibiskupský pivo-
var nabízel své speciality – pivo 
Březňák a Granát. A našlo se i 
něco pro dámy a děti – v roce 
1911 inzerovalo „první a jediné 
vyznamenané cukrářství “  Marie 
Pechtorové (na Zeleném trhu – 
dnes Riegrovo náměstí) . Nabíd-
ka byla bohatá : „ Dorty, máslové, 
sníhové, mandlové a medové 
cukroví ku svatbám atd. Nejlepší 
české čokolády a čokoládové 
výrobky. V letní době zmrzlina a 
ledová káva každodenně.“

Ve výčtu možností, kde se mohl 
návštěvník Kroměříže ubytovat, 
najíst, napít i pobavit by se dalo 
pokračovat dál a dál. Snad bude 
ještě příležitost na pestrou kro-
měřížskou nabídku zavzpomínat...

PhDr. Jitka Zezulová,
Mgr. Martina Šlancarová,

Státní okresní archív kroměříž

KROMĚŘÍŽSKÁ HISTORICKÁ OHLÉDNUTÍ  VII.
Vážení čtenáři,

červnové historické ohlédnutí pa-
třilo ševcům a obuvníkům. Ptali 
jsme se na to, kde v Kroměříži sídlí 
prodejna firmy Baťa. Správně jste 
odpovídali, že prodejna sídlí na 
Velkém náměstí č.p. 104. Těší nás 
váš velký zájem o historii Kroměří-
že a soutěžte s námi i nadále

Ze správných odpovědí jsme 
vylosovali tyto výherce: 

Soňa Zbránková
Eva Babyštová

Miloslava Vrzalová

Otázka č. 7

Kdo projektoval 
kavárnu Avion?

Správnou odpověď označenou 
heslem „Soutěž“ posílejte do 20. 
července na adresu zpravodaj@
mesto-kromeriz.cz, nebo na ad-
resu: Kroměřížský zpravodaj, Vel-
ké náměstí 115, 767 01 Kroměříž. 
(Nezapomeňte uvést svou adresu 
a telefonní kontakt).
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7  2014 STRÁNKA Z ARCHIVU

Státní okresní archiv Kroměříž 
oslavil Mezinárodní den archivů 
opravdu velkolepě. Tento svátek 
připadá na 9. června, kroměřížský 
archiv však naplánoval akce v prů-
běhu téměř celého měsíce června. 
V letošním roce si připomínáme 
významné výročí – sto let od vy-
puknutí první světové války. Tento 
konflikt měl klíčový význam pro 
celý svět a na jeho konci se mimo 
jiné zrodilo i samostatné Česko-
slovensko. Výstava „Velká válka v 
kronikách Kroměřížska“ poodhali-

la, jak se dopady války zapsaly do 
obecních kronik, a byla zakončena 
setkáním čtyřiceti kronikářů. Ve 
středu 11. června proběhla verni-
sáž velké výstavy s názvem „…a 
zvony mlčely. Kroměřížsko a Velká 
válka 1914 -1918.“ Na zahájení při-
jela ředitelka Moravského zemské-
ho archivu Brno Kateřina Smutná 
a poznamenala, že kroměřížský ar-
chiv je jediný, který k výročí vypuk-
nutí 1. světové války připravil tako-
vou výstavu. K vidění jsou cenné 
dokumenty, které se k válečnému 

období váží. Návštěvníci mohou 
nahlédnout do zápisků a připome-
nout si dobu, kdy byly ve školních 
budovách nemocnice. Kroměříž 
sloužila jako záchytné místo pro 
těžce raněné a pacienty s tyfem. 
Samostatná část výstavy je věnová-
na legionářům. Zájemci mohou vý-
stavu navštívit až do května 2015. 
V rámci oslav připravil archiv 12. 
června také Den otevřených dveří.  
„Měli jsme tu komentované pro-
hlídky a tvůrčí dílnu. Pro děti jsme 
nachystaly psaní husím brkem, 

vyrábění pečetě, skládání puzzle 
nebo malování znaku města,“ do-
dala Jitka Zezulová. Akce se setkala 
s pozitivními ohlasy a archiv do dal-
ších let chystá rozšíření programu.

(ver)

Státní okresní archiv otevřel své dveře veřejnosti slavnostním programem 

Foto: SOkA Kroměříž



KONCERTY

2.7. ETON COLLEGE SYM-
PHONY ORCHESTRA, Sněmovní 
sál, Orchestr elitní anglické 
univerzity  - festival AD ASTRA, 
zač. v 19:30 h
3.7. SLAVNOSTNÍ ZAHAJO-
VACÍ KONCERT K ROKU ČESKÉ 
HUDBY, Sněmovní sál, Filhar-
monie B. Martinů Zlín, dirigent T. 
Netopil, recitace Soňa Červená, 
zač. v 19 h
21.7. OXFORDSHIRE YOUTH 
WIND BAND (UK), Velké náměstí, 
Dechová sekce Oxfordshore 
Schools Symphony Orchestra s 
dirigentem Mikem Skittem, zač. 
ve 14 h
21.7. OXFORDSHIRE 
SCHOOLS SYMPHONY OR-
CHESTRA (UK), Sněmovní sál, 
80-ti členný symfonický  orchestr.
Festival AD ASTRA, zač. v 19:30 h
26.7. METROPOLITAN FLUTE 
ORCHESTRA (USA), Sněmovní 
sál, unikátní těleso profesio-
nálních hudebníků. Festival AD 
ASTRA, zač. v 19:30 h
30.7. ORIENTÁLNÍ NOC, 
Sněmovní sál, Moravská filhar-
monie Olomouc, dirigent Zdenek 
Klauda, zač. v 19 h

DIVADLO
11.7. NEMRTVÁ NEVĚSTA, 
nádvoří klubu Starý pivovar, 
divadelní představení na motivy 
filmové předlohy Tima Burtona, 
zač. ve 21 h
25.7. JEŠTĚ JEDNOU, PRO-
FESORE, Starý pivovar, divadelní 
představení o únicích z nudné 
reality, zač. ve 21 h

ZÁBAVA
6.7.LETECKÁ SOUTĚŽ, KM-le-
tiště, od 8 do 11:30 h
2.8. EMPÍROVÝ DEN VE 
KVĚTNÉ ZAHRADĚ, Květná 
zahrada, ukázky životního stylu 
na počátku 19. století a večerní 
kostýmovaný ples konaný ve 
zrekonstruovaném skleníku.
2.8. VETERÁNEM NEJEN 
KROMĚŘÍŽSKEM, Velké náměstí, 
V. ročník setkání majitelů auto-
mobilů a užitkových vozidel do 
roku výroby 1970
FESTIVALY
2.7. – 25.8. AD ASTRA, festival 
zahraničních orchestrů prestiž-
ních hudebních škol, Sněmovní 
sál arcibiskupského zámku
3.7. – 9.8. HUDBA V ZAHRA-
DÁCH A ZÁMKU, 15. ročník 
hudebního festivalu
3.7. – 30.9. 46. KROMĚŘÍŽ-
SKÉ HUDEBNÍ LÉTO, festival 

koncertů filharmonických or-
chestrů v Arcibiskupském zámku 
v Kroměříži
11.7. -22.8. LETNÍ DIVADLENÍ 
2014, Divadelní festival v klubu 
Starý pivovar
16.-20.7. 2. ROČNÍK MEZI-
NÁRODNÍHO ŠACHOVÉHO 
FESTIVALU MLÁDEŽE, Penzion 
Bezměrovský dvůr, Bezměrov 
součástí festivalu jsou tři turnaje 
pro mládež

SPORT
19.7. POHÁR STAROSTY 
MĚSTA KM, TC Bajda Kroměříž
2.-5.8. TURNAJ-DOROST-Kro-
měříž cup, TC Bajda Kroměříž

JARMARK
25.-26.7. KERAMICKÉ A 
HRNČÍŘSKÉ TRHY + 3. Městské 
farmářské trhy, Velké náměstí 

VÝSTAVY  
PAMÁTNÍK MAXE ŠVABIN-
SKÉHO, Muzeum Kroměřížska, 
stálá expozice
PŘÍRODA A ČLOVĚK - fauna, 
flóra a archeologické nálezy z 
regionu, Muzeum Kroměřížska, 
stálá expozice
HISTORIE UKRYTÁ POD 
DLAŽBOU MĚSTA - kulturně-his-
torický obraz města Kroměříže 
od jeho vzniku do raného no-
vověku, sklepní prostory Muzea 
Kroměřížska, stálá expozice
11.4. - 28.9. ROZUMNÝ LES, 
výstava ke 120. výročí založení 
Arcibiskupské lesní zařizovací 
kanceláře v Návštěvnickém 
centru Arcibiskupského zámku 
Kroměříž, Arcibiskupský zámek 
23.4. – 31.8. EXPOZICE 33, 
výstava Libora Blažka, Hotel U 
Zlatého kohouta
3.5. - 24.8. PLNOU PAROU 
- výstava modelů parních a me-
chanických strojů ve Vodárně
14.5. - 7.7. VLADIMÍRA HLA-
VINKOVÁ – AUTORSKÁ VÝSTAVA, 
Radniční sklípek
15.5. – 5.10. CESTOU KŘÍŽŮ, 
výstava křížů a korpusů Ježíše 
Krista z období 16. – 20. století, 
Zámek Chropyně
5.6. – 7.9. SPOLEČENSKÉ A 
SVATEBNÍ ŠATY, výstava kolekce 
šatů ze sbírky Zdeňky Mudráko-
vé, Muzeum Kroměřížska
6. 6. – 28.9. MARIÁNSKÉ 
TAPISERIE ZE SBÍRKY ARCI-
BISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉHO, 
zámecká obrazárna Arcibiskup-
ského zámku
11.6. – červen 2015 KRO-
MĚŘÍŽ 1914 – 1918, výstava k 
připomenutí čs.legionářů, Státní 
okresní archiv

20.6. – 31.8. ARABELA, výsta-
va originálních barrandovských 
kostýmů z pohádkového seriálu, 
jehož scénář napsal kroměřížský 
rodák Miloš Macourek
21.6. – 7.9. KROMĚŘÍŽŠTÍ 
OSTROSTŘELCI, výstava k 340. 
výročí první písemné zmínky o 
kroměřížských ostrostřelcích
23.6 – 20.7. VÝBĚR Z ATELIÉ-
RU, výstava Františka Hodonské-
ho st., Galerie Orlovna
9.7. – 7.9. VÍT MLČOCH – 
AUTORSKÁ VÝSTAVA, Radniční 
sklípek
12.7. – 20.9. SOCHY V 
ZAHRADĚ V., Podzámecká za-
hrada, Dlouhý rybník, Pátý ročník 
výstavy současného sochařství v 
zámeckých zahradách
28.7. – 24.8. FEMALE HISTE-
RIA, Galerie Orlovna, netradiční, 
vizuálně i emočně vyzývavá 
prezentace mladých umělkyň

KINO NADSKLEPÍ
3.7. SOUSEDI (USA 2014), zač. 
ve 20:30 h
3.7. ZVONILKA A PIRÁTI (USA 
2014), zač. v 18 h
4.7. CHRAŇ NÁS OD ZLÉHO 
(USA 2014), zač. ve 20:30 h
4.7. TRANSFORMERS: ZÁNIK 
(USA 2014), zač. v 17 h
5.7. JEDNA ZA VŠECHNY 
(USA 2014), zač. v 18 h
5.7. VLK Z WALL STREET (USA 
2013), zač. ve 20:30 h
6.7. CHRAŇ NÁS OD ZLÉHO 
(USA 2014), zač. ve 20:30 h
6.7. KHUMBA (JAR 2013), zač. 
v 18 h
9.7. CHRAŇ NÁS OD ZLÉHO 
(USA 2014), zač. ve 20:30 h
9.7. VŠIVÁCI (CZE 2014), zač. 
v 18 h
10.7. JOE (USA 2013), zač. v 
18 h
10.7. LOVE SONG (USA 2013), 
zač. ve 20:30 h
11.7. 22 JUMP STREET (USA 
2014), zač. ve 20:30 h
11.7. LOVE SONG (USA 2013). 
zač. v 18 h
12.7. LOVE SONG (USA 2013), 
zač. ve 20:30 h
12.7. MIKULÁŠOVY PATÁLIE 
NA PRÁZDNINÁCH (FRA 2014), 
zač. v 18 h
13.7. JOE (USA 2013), zač. ve 
20:30 h
13.7. X-MEN: BUDOUCÍ MINU-
LOST (USA 2014), zač. v 17:30 h
13.7. MIKULÁŠOVY PATÁLIE 
NA PRÁZDNINÁCH (FRA 2014), 
zač. v 15:30 h
16.7. 22 JUMP STREET (USA 
2014), zač. ve 20:30 h
16.7. MIKULÁŠOVY PATÁLIE 
NA PRÁZDNINÁCH (FRA 2014), 

zač. v 18 h
17.7. TRABANTEM AŽ NA 
KONEC SVĚTA (CZE 2014), zač. 
ve 20:30 h
17.7. ÚSVIT PLANETY OPIC 
(USA 2014), zač. v 18 h
18.7. ÚSVIT PLANETY OPIC 
(USA 2014), zač. ve 20:30 h
18.7. LOVE SONG (USA 2013), 
zač. v 18 h
19.7. ÚSVIT PLANETY OPIC 
(USA 2014), zač. v 18 h
19.7. 22 JUMP STREET (USA 
2014), zač. ve 20:30 h
20.7. RIO 2 (USA 2014), zač. 
v 18 h
20.7. ÚSVIT PLANETY OPIC 
(USA 2014), zač. ve 20:30 h
23.7. ÚSVIT PLANETY OPIC 
(USA 2014), zač. ve 20:30 h
23.7. BONY A KLID 2 (CZE 
2014), zač. v 18 h
24.7. DÍRA U HANUŠOVIC 
(CZE 2014), zač. ve 20:30 h
24.7. HERCULES (USA 2014), 
zač. v 18 h
25.7. HERCULES (USA 2014), 
zač. ve 20:30 h
25.7. LETADLA 2: HASIČI A 
ZÁCHRANÁŘI (USA 2014), zač. 
v 18 h
26.7. DÍRA U HANUŠOVIC 
(CZE 2014), zač. ve 20:30 h
26.7. HERCULES (USA 2014), 
zač. v 18 h
27.7. DÍRA U HANUŠOVIC 
(CZE 2014), zač. ve 20:30 h
27.7. LETADLA 2: HASIČI A 
ZÁCHRANÁŘI (USA 2014), zač. v 
15:30 h
27.7. LETADLA 2: HASIČI A 
ZÁCHRANÁŘI (USA 2014), zač. 
v 18 h
30.7. DÍRA U HANUŠOVIC 
(CZE 2014), zač. ve 20:30 h
30.7. LETADLA 2: HASIČI A 
ZÁCHRANÁŘI (USA 2014), zač. 
v 18 h
31.7. OČISTA: ANARCHIE 
(USA 2014), zač. ve 20:30 h
31.7. PARÁDNĚ POKECAL 
(CZE 2014), zač. v 18 h

KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA
110 LET VÝROČÍ OD ZALOŽENÍ 
VEŘEJNÉ ČÍTÁRNY A 40 LET OD 
ZALOŽENÍ STUDOVNY
Výstavy:
1.7. - 31.8. VÝSTAVA FO-
TOGRAFIÍ PŘÍRODA NEZNÁ 
HRANIC, projekt přeshraniční 
spolupráce ČR-SR 2010-2013 
(ČSOP Planorbis)
1. - 18. 7. MEZINÁRODNÍ DEN 
BOJE PROTI DROGÁM, výstava k 
drogové problematice
1. 7. - 31.8. ANDĚL PRO KRY-
LA, výstava výtvarných prací
Strom Karla Kryla - úryvky z tvor-

KONCERTY

DIVADLO

ZÁBAVA

VÝSTAVY
KINO NADSKLEPÍ

KNIHOVNA
KROMĚŘÍŽSKA
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by významného kroměřížského 
rodáka (Podzámecká zahrada). 
Pořádá Knihovna Kroměřížska 
ve spolupráci s Arcibiskupským 
zámkem a zahradami Kroměříž 
a Rádiem Kroměříž.

STUDIO KAMARÁD
1.7. - 29.8. PRÁZDNINOVÉ 
HLÍDÁNÍČKO 
7.-11.7. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
U KAMARÁDA
8.7. VÝLET DO GALAXIE
1.8. OSKAROVÁ NOC U KA-
MARÁDA

DUHOVÉ CENTRUM
10.7. KURZ: ŠITÉ ŠPERKY Z 
KORÁLKŮ, žebříčkový steh, cena 
kurzu včetně materiálu 170 Kč, od 
17:15 do 19:15 h
17.7. a 22.7. KURZ: ŠITÉ ŠPER-
KY Z KORÁLKŮ, cena kurzu 280 
Kč, od 17:15 do 19:15
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DUHOVÉ CENTRUM

STUDIO KAMARÁD

Elif Shafak: 
Čtyřicet pravidel lásky
Ella Rubinsteinová má manžela, tři 
dospívající děti a příjemný domov, 
zkrátka vše, co by z ní mělo udělat 
sebevědomou a spokojenou ženu. 
Přesto však cítí ve svém životě 
prázdno. A tak když čte rukopis o 
básníkovi Rúmím ze třináctého 
století a Šamsovi z Tabrízu a jeho 
čtyřiceti pravidlech života a lásky, 
rozhodne se vydat na cestu za ta-
jemným autorem a jeho dílem. A 
tato cesta je naplněná její promě-
nou a súfijským mysticismem.

Susan Mumfordová: 
Masáže od A do Z
Nejlepší cesta k osvojení příjem-
ného umění masáží. Masírování 
je všeobecně oblíbené, ale jsou 
země, které je dovedly k dokona-
losti. Proto se kromě běžnějších 
masáží, seznámíte i se stylem švéd-
ským, čínským, japonským a další-
mi metodami. Podle podrobných 
návodů a barevných fotografií se 
lehce naučíte postupům pro celé 
tělo i jednotlivé části. Budete spo-
kojenější, odpočatější a přinesete 
si do života znovu radost.
                                           www.knihkm.cz

KNIŽNÍ NOVINKY

KALENDÁRIUM AKCÍ

Změna programu vyhrazena. 
Sledujte aktuálně www.kromeriz.eu

Konečně se občané v Těšnovicích 
dočkali zlepšení interiéru knihov-
ny. I když nábytek odpočíval již od 
loňského roku ve skladu Knihovny 
Kroměřížska, realizace proběhla 
až  letošním roce. Kromě-
řížské technické služby 
pomohly s novým linem. 
Muselo se vymalovat a 
pak instalovat nábytek, 
nanosit a pořadit knihy. 
Knihovna se vyloupla z 
Popelky v krásnou prin-
ceznu. Však už se děti z 
mateřské školky v Těšno-
vicích nemohly dočkat. 
Ještě se musí dodělat 

malé sedací pódium pro čtenáře 
a doplnit drobnosti a vše bude 
hotovo. Knihovna však již půjčuje 
a těší se na všechny, kteří se na ni 
přijdou podívat a také se stanou 

jejími čtenáři. Přijďte do pěkného 
prostředí, čekají na Vás zajímavé 
knihy a také milá paní knihovnice 
M. Daňková.
Mně dovolte, abych poděkova-

la mým kolegyním 
pod vedením Mgr. 
I. Drobníkové a muž-
ské části Knihovny 
Kroměřížska, která
pomáhala knihovnu 
stěhovat i zařizovat, 
a také Kroměřížským 
technickým službám 
za výpomoc při stě-
hování.

Dr. Š. kašpárková

Těšnovická knihovna v novém

Láká vás prožít den v jedinečném 
stylu počátku 19. století a završit 
jej stylovým plesem v Květné za-
hradě? Pokud takové nevšední 
zážitky vyhledáváte, potom si 
nenechte ujít „Empírový den v 
Květné zahradě“, který na sobo-
tu 2. srpna připravila 
skupina Biskupští ma-
nové z Kroměříže. Pro 
návštěvníky je připra-
ven bohatý program, 
který začíná už od 10 
hodin. V průběhu dne 
na vás čeká promená-
da v kostýmech dopl-
něná ukázkami tanců i 
dobovými hudebními 
ukázkami. Po 16. hodi-
ně se dokonce budete 
moci dobové tance 
naučit a budete tedy 

vzorně připraveni na podvečerní 
Empírový ples, který pro účast-
níky v kostýmech začne už v 18 
hodin a pro všechny ostatní v 19 
hodin. Cena vstupného na ples 
činí 100 korun. 
Empírová móda přinesla do svě-

ta odívání skutečně revoluční 
prvky. Oděv na konci 18. století a 
začátku 19. století prošel velkými 
změnami, a to zejména v sou-
vislosti s postupující emancipací 
vzdělaných žen. Kultura odívání 
byla ovlivněna antickým umě-

ním, které se projevilo 
v uvolněnosti a splýva-
vosti ženského oděvu 
s vysokým pasem a 
velkou dekoltáží, kte-
rou zahaloval šátek. 
Nová vlna zachvátila 
nejen ženskou módu, 
ale ovlivnila i způsob 
života a užité umění. 
V dalších letech se po-
stupně zkracovaly su-
kně, odhalují se boty a 
po roce 1810 dokonce 
i kotník.                (pz, ver)

V Květné zahradě se uskuteční pravý empírový ples

Čtyři pěkná divadelní předsta-
vení a čtyři letní podvečery v 
malebných prostorách dvora Sta-
rého pivovaru - to vše přinese Di-
vadlení 2014 v režii Divadelního 
spolku Kroměříž. Dvě představe-
ní soubor připravil na červenec, 
dvě na srpen a těšit se můžete na 
komedii, romantickou legendu 
i drama. Prostor mezi radnicí a 
Starým pivovarem je na venkovní 
akce tohoto typu jako stvořený. 
Cyklus začíná už v pátek 11. 
července představením Diva-
dla Stodola Jiříkovice „Nemrtvá 

nevěsta.“ Komediální hororové 
hudební představení plné tance 
a s hudbou od Dannyho Elfmana 
vzniklo volně na motivy stejno-
jmenné filmové předlohy Tima 
Burtona. „Ještě jednou, profe-
sore“ je název crazy komedie se 
sci-fi prvky v podání divadelního 
spolku Hanácká scéna MěKS Ko-
jetín. O tom, jak uniknout z nud-
né reality, se dozvíte v pátek 25. 
července. Rádobydivadlo Klapý v 
pátek 8. srpna představí kromě-
řížskému publiku hru „Amadeus.“ 
Autor se inspiroval romantickou 

legendou, že průměrný skladatel 
Salieri, který žárlil na Mozarotovo 
dílo, skladatele otrávil. Pořádající 
Divadelní spolek Kroměříž cyklus 
završí v pátek 22. srpna „Slamě-
nou židlí,“ nevšedním komor-
ním dramatem, které poetickým 
jazykem hovoří o věcech zcela 
všedních. Všechna představení 
začínají ve 21.00 hodin. Vstupné 
na jednotlivá představení činí 
100 korun, ovšem v rámci před-
platného můžete všechny čtyři 
kusy zhlédnout za pouhých 200 
korun.                                              (pz)

Divadlení 2014 - čtyři příjemné letní podvečery 
u Starého pivovaru

Foto: Knihovna Kroměřížska

Foto: L. Baroš

Zajímavé informace najdete také na 
oficiálních profilech města Kroměříže:
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Oznámení 
Svaz postižených civilizačními 
chorobami, základní organizace 
Kroměříž, pořádá za podpory 
Zlínského kraje ve dnech 30. 8. 
– 5. 9. 2014 rekondiční rehabi-
litační pobyt v Hotelu Jelenov-
ského – Valašské Klobouky. 
Informace a přihlášky u pí. Lání-
kové, v úterý od 13 – 16 h v Klu-
bu Velehradská 625, Kroměříž.

SVOZ BIOODPADU v ČERVENCI a SRPNU 2014 bude probíhat KAŽDÝ TÝDEN.

Případné bližší informace Vám poskytneme na tel.: 573 502 789 
nebo na e-mailové adrese: biopas@biopas.cz       /      ww.biopas.cz

DŮLEŽITÉ PRÁZDNINOVÉ UPOZORNĚNÍ

V LICHÝCH TÝDNECH bude svoz probíhat v ÚTERÝ.  V SUDÝCH TÝDNECH bude svoz ROZDĚLEN do 2 dnů dle 
níže uvedeného seznamu ulic.
Seznam ulic, které budou sváženy 
v SUDÉM týdnu v ÚTERÝ:
Bedřicha Zelinky, Františka Vančury, 
gen. Svobody, Josefa Homoly, Josefa 
Obadala, K  vodojemu, Kazimíra Ru-
dého, Kojetínská, Koperníkova, Květ-
ná, Ladislava Pavlíka, Lutopecká, Na 
Lindovce, Nad Lomy, Odbojářů, Pod 
Barbořinou, Prof. V. Tučka, Skalky, 
Smetanova, Soudní, Strážná, Školní, 
Štěchovice, U Sýpek, VÁŽANY, Vino-
hrádky, Víta Nejedlého, Žerotínova.

Seznam ulic, které budou sváženy 
v SUDÉM týdnu ve STŘEDU:
Albertova, Boční, Boženy Němcové, Broskvo-
vá, Březinova, Dvořákova, Elišky Krásnohor-
ské, Fügnerova, Gen. Klapálka, Gen. Bočka, 
Gen. Píky, Gorkého, Havlíčkova, Jabloňová, 
Jiráskova, K  Terezovu, Karla Čapka, Karolí-
ny Světlé, Kollárova, Kpt. Jaroše, Legionářů, 
Malý Val, Meruňková, Milíčovo náměstí, 
Nábělkova, Ořechová, Purkyňova, Sadová, 
Svat. Čecha, Švestková, Třešňová, Tyršova, U 
Cihelny, Velehradská, Velké náměstí, Višňová, 
Vrchlického, Žižkova.  

Dne 21. 
d u b n a 
odvysí-
lala te-

levize Czech-american TV, sídlící 
na Floridě, propagační video měs-
ta Kroměříže. Cílem této stanice je 
rozšířit povědomí o České repub-
lice a jejím kulturním dědictví v 
zahraničí. Sledovanost televize 
se za deset let vysílání vyšplhala 
na dva a půl milionu domácností 

na kabelové televizi ve Spojených 
státech a přes sto tisíc diváků z 
celého světa na internetu, nejvíce 
v Kanadě, Austrálii, Velké Británii 
nebo v Rusku. Televizní vysílání 
je připraveno formou videodoku-
mentů, kde se divák dozví více o 
českých regionech, městech a je-
jich památkách. Tato nekomerční 
českoamerická televize je vede-
na jako nezisková organizace a 
její projekty jsou sponzorovány 

partnerskými organizacemi, fi-
nancovány z různých grantů a pří-
spěvků od diváků. Stanice rovněž 
spolupracuje s Czechtourism, Mi-
nisterstvem pro místní rozvoj ČR 
a s Ministerstvem zahraničních 
věcí ČR. Záznam vysílání s kromě-
řížským videem je možné zhléd-
nout po dobu šesti měsíců od 
odvysílání v TV archivu na tom-
to odkazu: www.catvusa.com/
broadcast/241-april-21-2014.

Kácení májky a dětský 
den v Těšnovicích

Stavění májky je dávným zvykem. 
Májka je symbolem lásky a života. 
Dříve ji stavěl chlapec pro svou 
milovanou dívku a za odměnu 
dostal její ruku. Tento zvyk ob-
novila naše mládež v Těšnovicích 
a patří jí za to velký dík. Dne 30. 
května se uskutečnilo kácení máj-
ky a zároveň se slavil dětský den. 
Na výletišti Žlíbek se konalo dět-
ské odpoledne plné soutěží, ta-
nečků a ocenění dětí. Byl to krás-
ný, sluneční den a těšíme se na 
další akce. Všem, kteří se na těch-
to akcích podíleli, patří srdečné 
díky osadního výboru Těšnovice.

Lenka Janoštíková
Jak to žije v Mateřské 
škole Mánesova 3766
Oslava Dne rodin: Každý z nás 
určitě zná ten ra-
dostný pocit, když si 
může poslechnout 
hezkou písničku, 
zhlédnout veselý 
taneček a když do-
stane malý dáreček. 
Děti z národopisné-
ho kroužku Osko-
láček byly potěšit 
babičky a dědečky v 
Domově pro seniory 

U Moravy, aby tak společně oslavili 
Den rodin. Společné dopoledne se 
opravdu vydařilo. Odměnou všem 
byly úsměvy a slzičky v očích těch, 

kteří věří, že i malé děti dovedou 
dělat velké skutky!
Dopoledne s Policií ČR: Bylo krás-
né slunečné dopoledne a děti z 

naší školky čekaly na vel-
mi vzácnou návštěvu. S 
nadšením vítaly policisty 
s jejich psím parťákem 
Enzem. Děti viděly, jak 
pejsek poslouchá na slovo 
a spolupracuje, aby bylo 
všude kolem nás bezpeč-
něji. Touto cestou bychom 
chtěli poděkovat za krásné 
chvíle a užitečné informa-
ce.          MŠ Mánesova 3766

Video o Kroměříži viděly miliony diváků nejen V USA

1.7.
8.7. a 9.7.

15.7.
22.7. a 23.7.

29.7.
  5.8. a 6.8.

12.8.
19.8.a 20.8.

26.8.

8.7.
22.7.
5.8.

19.8.

ÚTERÝ a STŘEDA ÚTERÝ

ČTVRTEK a PÁTEK STŘEDA

PLASTY, PAPÍR

3.7. a 4.7.
10.7. a 11.7.
17.7. a18.7.
24.7. a 25.7.

31.7.

1.8.
7.8. a 8.8.

14.8. a 15.8.
21.8. a 22.8.
28.8. a 29.8.

Firmy
1x 6 týdnů

Město 1x 4 týdny
Barevné Bílé

2.7.
30.7.
27.8.

16.7.
13.8.

16.7.
27.8.
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Informace e.on o přerušení dodávky elektrIckého proudu 
• 7.7. od 7:30 do 9:30 h, Kroměříž /Bratří Šilerů 3355/4, 3356/2, 3357, 3357/8, 3358, 3358/6, Havlíčkova 
1232, 1265/50, 2769, 3338, 3361, 3361/52, 3362/54, 3853, 3853/56, 3854/58, 3855, 3855/60, 3856/62, 
3886, 3886/3886, 3886/64, 3887/3887, 3887/66, 3967, 3967/76, 3968, 3968/78, 3969, 3969/80, 3970, 
3970/82, 3978, 3978/72, 3979, 3979/3979, 3979/74, 5000, K Terezovu 0/8155, 1748, 2638/2638, 2638/6, 
2639, 2639/2639, 2769, 3101/3101, 3106/12, 4247/5, 7946, Sadová 4263/2
• 7.7. od 10 do 12 h, Kroměříž / K Vodojemu 4321, 4324, 4328, 5000/5000, Lutopecká 1430/1, Nad Lomy 
4330/6, 4334, 4335/9, 4336, 4337, 4357, Skalky 0/4353, 0/4377, 0/4379, 4351, 4352, 4354/20, 4355/18, 
4356/16, 4362/35, 4364/31, 4365/29, 4366/27, 4367/25, 4368, 4369/21, 4370/19, 4371, 4372, 4373/13, 
4374/11, 4375, 4376, 4378/3, 4380, 4381, 4382/10, 4383, 4384/6, 4385, 4386/4, Strážná 4325/5, 4326, 
4391/8, Vinohrádky 4339/12, 4340, 4341, 4342, 4343, 4345/17, 4346/15, 4347/7, 4349, 4350, 4358, 4359, 
4360, 4387/11, 4388/9
• 3.7. od 7:30 do 9:30 h, Kroměříž / Axmanova 2482, 2482/2, 2514/8, 2515/10, 2629, 2791, 2925/4, 
3577/12, 3761, 3761/3, 3762/1, 3884, 3884/7, 3885, 3885/5, 3912, 3912/11, 3912/3912, 3914, 3913/9, 
3914/15, 3914/3914, 3915, 3915/13, 3915/3915, 3922/17, 5000, Braunerova 2234, 2277/45, 2323, 2326/43, 
2404, 2405/25, 2406/21, 2407/29, 2447/27, 2458/39, 2477, 2674, 2674/33, 2705, 2779/31, 2820/17, 
926/35, Dolnozahradská 1679/93, 5003, Jožky Silného 1431, 1682, 5000, Karla Rajnocha 2382, 2387/11, 
2393, 2394/7, 2439/10, 2440/12, 2445, 2545/16, 2548, 2576/8, 2754/6, 2793/2, 2817/1, 2846/3, Nová 
205, 2234, 2290, 2291/5, 2293, 2303/11, 2307, 2308/15, 2309/17, 2310/13, Ovocná 1637, 1765, 1824/47, 
1833/55, 1838, 1839/63, 1840/67, 1854/57, 1855, 1860/53, 1959/44, 2019, 2196/40, 2197/38, 2237/36, 
2239/51, 2299, 2300, 2443/10, 2444/12, 2446/1, 8, 2459/24, 2478/28, 2484/20, 2504/16, 2544, 2547/8, 
2549/30, 2688/26, 2785/1, 2792/4, 2879, 2924, 2966/73, 3001/71, 3500/43, 3556, 3573/37, 3584/39, 
3585/41, 3586/45, 3647/35, 3721, 3788/17, 3851/25, 3866/3, 3867/5, 3868, 3869/9, 3870/11, 3871/13, 
3872/15, 3873/19, 3874, 3875/23, 3876/27, 3877/69, 3946, 3947/31, 410/410, 5001
• 3.7. od 10 do 12 h, Kroměříž / Braunerova 2095/65, 2100/67, 2129/63, 2131/4, 2141, 2142/51, 2152/55, 
2176/59, 2177, 2223/57, 2261/53, 2269, 2273, 2279/54, 2280/52, 2281, 2338, 2433/48, 2628, 2962, 
2963/62, 3177, 3242/64, 3312/66, 3603, 3610/58, Dolnozahradská 1658/10, 1663, 1718/12, 1725, 1726/29, 
1727/1727, 1729/39, 1730/45, 1731/30, 1732/28, 1741/31, 1755/37, 1761, 1762/8, 1766/23, 1797/4, 1800, 
2026/24, 2032/26, 2043/71, 2044/67, 2045/65, 2046/63, 2047, 2048/59, 2049/57, 2057, 2058/69, 2063/53, 
2075/51, 2109, 2189, 2202/14, 2203/16, 2206, 2209, 2231/20, 2236/41, 2249, 2251/43, 2260/49, 2297, 
3170/40, 3202/46, 3210/47, 3245/44, 3262/48, 3350/42, 3557/50, 3583/3585, 5015, Nová 2266, 2314/1, 
2315/6K, 2316/8, 2317, 2320/14, 2339/16, Ovocná 2663, 2989/81, 2990/79, 3014, 3023, 3040/85, 3085, 
3088/87, 3090/95, 3091/97, 3094/99, 3104/103, 3220/52, 3229/72, 3230/70, 3238/66, 3243, 3260/54, 
3261/56, 3263/64, 3351, 3352/60, 3472, 3502/74, 3555/105, 3719/58, 3720/83, 5000, U Zámečku 2056/6, 
2086/5, 2130
• 3.7. od 12:30 do 14:30 h, Kroměříž / Braunerova 1628/5, 1744, 1757, 1760/24, 1868, 2384/7, 2388/15, 
2441/3, 2442/2, 2507, 2507/9, 2508, 2508/11, 2532, 2627, 2673/34, 2761, 2839/12, 2841/18, 2888/16, 
2901/36, 2954/40, 3082, 3093/2B, 3105/10, 3182/20, 3226, 3226/13, 3322, 336/14, 3, 3608/46, 3852/32, 
5000, Ke splávku 4504, 4505, 4506/8, 4507/2, 4511, 4512, 4516/22, 4517/24, 4518, 4519, 4523, 4524/9, 
4526/13, 8178, Slovákova 4393/2, Skopalíkova 0/1813, 0/487, 0/511, 0/528, 0/532, 1216, 1595/13, 16/16, 
1631/17, 1632/24, 1633/26, 1634/32, 1640/25, 1642/28, 1648, 1661/1661, 1695/6, 1715/35, 1743, 
1842/49, 1862/4, 1863/8, 1864, 1869/20, 1870/22, 1875/16, 1885/37, 1886, 1894/27, 1895, 1896/31, 
1898/19, 1899/21, 1903/39, 1904/41, 1952/14, 1964/10, 1965/12, 2024/33, 2215/36, 3099, 3338, 5000, 
5002/5002, 5003, 5010, 5041, 5043, 50, 44, 5045, 5046, 5047, 5048, 5049, 5051, 5052, 5053, 5054, 5057, 
5058, 5059, 5060, 5062, 5063, 5065, 5066, 5067, 5069, 507/507, 5071, 5079, Zborovská 4268/1
• 7.7. od 12:30 do 14:30 h, Kroměříž / Kojetínská 3367, 3368/3368
• 10.7. od 12:30 do 14:30 h, Kroměříž / Chropyňská 1738, 1739/96, 1754, 1798, 1835, 1853/25, 1856/17, 
1859/19, 1867/1867, 1902/15, 1989, 1989/12, 2052/62, 2094/64, 2101, 2115, 2115/2115, 2115/9, 2154/41, 
2155/43, 2161/39, 2182/68, 2218, 2226/18, 2262/110, 2263/20, 2278/46, 2295/76, 2319/33, 2340, 2483, 
2540/44, 2581, 2626/48, 2661/5, 2692/28, 279/106, 2848/2848, 2909/54, 3019/58, 3020/56, 3112/32, 
3187/66, 3306/3306, 3306/40, 3307, 3307/42, 3309/74, 3679/90, 3758/34, 3759/36, 5004, 5056, 5060, 
5064, 5068, 5069, 5070, 5071, 5072, 5073, 5074, 5076, 5086, 5088, 5089, 5091, 81/81, Kaplanova 1696, 
Zámecká zahrada 5000
• 10.7. od 10 do 12 h, Kroměříž / Kojetínská 5006, 5008, U Strže 5002, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5016, 
5017, 5018, 5020, 5021, 5027, 5028, 889/889, Za Zámeckou zahradou 1616/20, Zámecká zahrada 1561
• 10.7. od 7:30 do 9:30 h, Kroměříž / Kojetínská 1347/1347, 1736, 2677/11, 5000, 5002, 5003, 5004, 5005, 
5007, U Strže 5027, 5030, Za Zámeckou zahradou 2645/10, Zámecká zahrada 1501, 5000
• 14.7. od 7:30 do 10:30 h, Kroměříž / Bílanská 1604, 1605/43, 1611/22, 1644, 1776/18, 1777/20, 1781, 
1822/1, 1827, 1827/1827, 1828, 1829, 1830/9, 1831/11, 1836, 1871, 1872/15, 1873/17, 1876/19, 1892/21, 
1893/23, 1897/25, 1913/27, 1914, 1915/31, 1916, 1996/47, 2030, 2059/39, 2126, 2136/26, 2137/28, 2139/30, 
2188/53, 2336, 2337/57, 2461, 3320/16b, 5001, 5002, 5003, Hlávkova 1877, 1877/1, 1878, 1879, 1879/5, 1880, 
1881, 1882/11, 1883, 1884/15, 1887, 1887/20, 1888/18, 1889, 1890/6, 1891/4, 1900/10, 1905/2, 1910/12, 
1911, 1912, 1990/19, Hulínská 1805/1805, 1812/16, 1949, 2020, 2021/12, 2029, 2065/2065, 2193/2a, 2311/18, 
2318/2318, 2353, 1911, Raisova 0/7, 2181/4, 2201/4, 2212, 2214, 2254, 2254/3, Čelakovského 2116/18, 2117, 
2117/16, 2118/14, 2121/12, 2122/10, 2127, 2128/6, 2134/2, 2138/4, 2149/22, 2150/24, 2151/20, 2164, 2165, 
2167, 2168/32, 2169, 2257/40, 2259, 2267, 2268/56, 2272/36, 2276, 2282/48, 2283, 2284, 2285, 2287/58, 
2304/1, 2306/60, 2324/7, 2327, 2328, 2329/13, 2330/15, 2331/17, 2332/19, 2333/21, 2334, 2334/23, 2335/25, 
5000
• 17.7. od 7:30 do 15:30 h, Kroměříž / Komenského náměstí 2784/2784, 338/338, 363/8, 370/10, 371/12, 
372/14, 372/372, 373/16, 373/373, 5002, Tovačovského 2828, 3250/22A, Vejvanovského 1592/1592, 
1592/20, 2298/18, 374/2, 374/374, 384/1, 387/387, 443/443, 449/4, 449/449, 453/453, 465/16, 465/465, 
466/466, 467/12, 467/467, 468/468, 469/469, 5000, 5002, 822/822

Informace o přerušení dodávky el. Energie ve vašem bydlišti si můžete objednat v e-mailové 
podobě nebo prostřednictvím SMS přímo u společnosti E.On v rámci služby Energie 24, nebo 
prohlédnout na portálu http://portal.eon.cz/cs/otg 

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

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

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

Těšíme se na Vás a Vaše miminko. 
Město Kroměříž

Slavnostní vítání malých občánků
na kroměřížské radnici

Nejbližší volné 
termíny jsou:

         19. 7.
         26. 7.
           2. 8.
           9. 8.

Dorazil Miloš

Naďová Monika Jablunka Jonáš

Plško Vojtěch Tvrdý Maxmilián

Skřipec Alexandr
Musil Šimon

Eliška Varadínková

Handlová Eva Šebek Jáchym Josef Chytrý Vlastimil 
a Janoštík Filip

Sňatky – květen 2014
Soňa Michalcová, Břeclav, část Charvátská Nová Ves 
Jaroslav Hála, Letonice

Alena Pšejová, Kroměříž – Pavel Vavřík, Nová Dědina

Anna Vaculíková, Rataje – Miroslav Hégr, Rataje

Slávka Machová, Týnec nad Sázavou, část Chrástec nad Sázavou 
František Zikmund, Kvasice

Olga Šnajdrová, Napajedla – Stanislav Mlýnek, Napajedla

Zdeňka Šamánková, Kroměříž 
Marek Haloda, Bařice – Velké Těšany, část Velké Těšany

Podívejte se, co se děje v Drahlově 
Dne 23. května byly na adrese drahlovukromerize.blog.cz spuštěny 
nové stránky Drahlova. Na těchto informačních stránkách se dozvíte 
aktuální věci a dění v obci, informace o různých akcích, najdete zde 
fotogalerii a samozřejmě i něco z historie obce a spoustu dalších zají-
mavých zajímavostí. Každý návštěvník stránky má možnost přidávat 
komentáře, nápady či připomínky.Věříme, že se vám stránky budou 
líbit.                                                                                                   Peter Hrdlička 
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První červnový den patří tradičně 
dětem a oslavě jejich svátku. Kvů-
li opravě mostu v ulici Na Hrázi a 
omezenému přístupu ke sportov-
nímu letišti se letos kroměřížský 
Den dětí konal na Pionýrské louce. 
Změna dějiště mu ale nijak neuško-
dila. Naopak, na děti i jejich rodiče 
čekala pestrá nabídka zábavných 
stanovišť, sportování, tvořivých 
aktivit, soutěží, tance, zpívání a ne-
všedních vystoupení. K vidění byly 

akční ukázky z práce strážníků a 
policistů se psy a koňmi, do areálu 
přijely historické automobily. Ne-
chybělo ani žonglérské vystoupe-
ní, zábavná bublinová show či pře-
let letadla, které dětem shazovalo 
sladkosti. A protože vyšlo i počasí, 
závěrem si návštěvníci mohli opé-
ci i špekáčky. Vydařený celodenní 
zábavný program připravila kro-
měřížská radnice ve spolupráci s 
Domem kultury.                                (pz)

Den dětí se vydařil i na Pionýrské louce 

Květná zahrada patřila multižánrovému pikniku
V pátek 20. června se Květnou zahradou rozezněly melodie jazzu, cimbálové 
muziky i populární hudby. Konal se tam totiž Multižánrový hudební piknik. 
Datum konání připadlo na dny Evropského svátku hudby. Květná zahrada 
se tímto připojila k evropské iniciativě, která od roku 1982 oslavuje neko-
merční hudebníky. Piknik je oblíbenou akcí, která zaujme nejen dospělé, ale 
i děti. Pro ty nejmenší byly připravené hry, soutěže a vystoupení. Dospělí 
si mohli vychutnávat různorodé druhy hudby. Mezi účinkujícími byl Swing 
band, žáci Konzervatoře P. J. Vejvanovského, Bartošův dětský soubor Zlín a 
další. Návštěvníci odcházeli plní dojmů a někteří i s výhrou z bohaté tom-
boly připrvené pořadatelem akce - Klubem UNESCO Kroměříž.                (ver)

V Domě kultury se sešli nejlepší bubeníci 
Letos oslavila Percussion Show své 20. výročí. Všichni nadšenci pro bubny 
a rytmiku si 18. června v Domě kultury přišli na své. Letošní ročník nabídl 
pestrý program se zajímavými hosty. Školní bubenické soubory se na pódiu 
střídaly s profesionály a jednou z hvězd večera byla americká kytaristka Ja-
net Robin, která měla večer svůj samostatný koncert. „Akce proběhla velmi 
dobře, sál byl plný a lidé vypadali spokojeně. Koncert se nám dokonce pro-
táhl,“ prozradil organizátor festivalu Petr Žůrek. Ojedinělý festival zakončil 
Monster koncert, kterého se účastnilo třicet bubeníků, a celkovou atmo-
sféru dokreslila světelná show. Novinkou letošní Percussion show byly také 
workshopy a doprovodné akce.                                                                                    (ver)

Foto: J. Soporský Foto: A. Vrtal

Den tance rozpohyboval Velké náměstí
Velké náměstí v sobotu 14. června zaplnila hudba a tanec. V rámci jubi-
lejního desátého ročníku Dne tance se sešly rozmanité taneční soubory 
z Kroměříže a okolí. Celým dnem provázel zkušený moderátor a tanečník 
v jedné osobě – Marek Dvorník. Publikum ocenilo pěkné počasí a ještě 
více nápaditost tanečních sestav. Součástí Dne tance byl Jarmark ručních 
prací, šperků a bižuterie.                                                                                                               (ver)

Foto: J. Soporský

Foto: J. Soporský

Foto: J. Soporský


