
   SLOVO ÚVODEM

Město pro byznys: 
úspory měly smysl 
Vážení čtenáři,

ocenění Kroměříže týdeníkem 
Ekonom u mnohých vyvolalo 
údiv. Proč byl 
titul Město 
pro byznys 
udělen právě 
nám? Snížili 
jsme náklady 
úřadu i pří-
s p ěvkových 
o r g a n i z a c í , 
žijeme v bez-
pečné a přívětivé lokalitě, máme 
místa v mateřských školách, nízké 
ceny pozemků, naši nezaměstnaní 
jsou rekvalifikovatelní, máme dost 
absolventů středních škol, umíme 
získat dotace z EU atd. Celkem 
49 kritérií z oblastí pracovního 
trhu, veřejné správy i ekonomiky 
vytvořilo přehled, jak na tom jsme. 
A není to špatné, přestože si z mi-
nulosti neseme dluhové zatížení, 
které musíme snížit. Rekonstrukce 
kina postupuje podle plánu, stejně 
tak revitalizace sídliště Oskol. 
S nemocnicí jsme otevřeli novou 
školku, obdrželi jsme dotace na ob-
novu městské zeleně, připravujeme 
projekt na opravu bazénu i zimního 
stadionu, odstraňujeme ekologické 
zátěže.

Při všech těchto aktivitách je 
naší prioritou občan, který citli-
vě vnímá naše kroky. On jedná 
s úředníky, on prochází bahnem 
chodníků, u nichž se nám nepo-
dařilo zkoordinovat souslednost 
prací, on si všímá každého stromu, 
který se má kácet, on polemizuje 
s rozhodnutími, která přinášejí 
vícenáklady a prodražení inves-
tic. Občan je město a město jsou 
jeho občané. Naše Kroměříž se 
stala v letošním roce Městem pro 
byznys kraje. Moc bych si přála, 
aby v tom příštím bylo Městem 
pro občana. 

Daniela Hebnarová 

starostka města

10/2011

Kroměříž má titul 
Město pro byznys
   ...čtěte na str. 2

Oskol: revitalizace
sídliště je hotova

                 ...čtěte na str. 3 

Kroměříž - Domíchávač se speciál-
ní směsí betonu v úterý 6. září učinil 
zásadní krok ve věci ochrany býva-
lé skládky komunálního odpadu 
mezi sídlištěm Zachar a hliništěm 
bývalé cihelny ve Vážanech. 

Skládka sousedí s někdejším 
těžebním prostorem, v němž stou-
pá důlní voda. Dokud se hladina 
v hliništi pohybovala pod úrovní 
skládky, sloužil drenážní systém 
k odvádění výluhových vod ze 
skládky do městského jímacího 
zařízení. Hladina v těžební jámě 
soukromého majitele ale v po-
sledních letech stoupla natolik, že 
voda opět začala pronikat do tělesa 
skládky a začala ji ohrožovat. Utěs-
nění šachty drenážního systému by 
nyní mělo zamezit pohybu vody 
v obou směrech a s tím jakémuko-

liv případnému uvolňování obsahu 
skládky mimo její těleso. „Přestože 
rozbory neprokázaly únik látek ze 
skládky do prostoru laguny v hli-

ništi vážanské cihelny, toto riziko 
přece jen existovalo a tímto preven-
tivním opatřením jej eliminujeme. 

... pokračování na str. 2

První krok k ochraně zacharské skládky  

Domíchávač a speciální mnohametrové mechanické rameno musely přijet 
až na samotný okraj bývalé zacharské skládky.  Foto: P. Zrna

Nejlepší oráči přijeli soutěžit do Postoupek 

Postoupky - Moderní i historická 
technika, koňská i lidská síla a 
především umění prověřené gene-
racemi našich předků, to vše bylo 
k vidění na 38. ročníku Mistrovství 
České republiky v orbě, které se 

konalo v sobotu 24. září v Po-
stoupkách. Na své si přišli vyzna-
vači tradičního obdělávání půdy 
i příznivci nejnovější zemědělské 
techniky.  Tak či tak, soutěžící ve 
všech kategoriích museli dokona-

le znát své řemeslo, disponovat 
pevnými nervy,  přesným okem 
a museli bravurně ovládat svého 
pomocníka,  ať už to byl traktor, či 
koňské spřežení.  (pz)

... více na zadní fotostraně



Sprejer poničil fasádu
Počátkem září řádil na Hanáckém 
náměstí v Kroměříži neznámý 
vandal. Zaměřil se na fasádu jedné 
z budov, kam vyhotovil čtyři ná-
pisy červenou a stříbrnou barvou. 
Způsobená škoda je odhadnuta na 
sedm tisíc korun. Za trestný čin 
poškození cizí věci hrozí pachateli 
po dopadení až jeden rok vězení.

Strážníci pomáhali 
japonské turistce
„Paní je naprosto zmatená, mluví 
nesrozumitelně, tak jí pomozte.“ 
S těmito slovy přivedla žena mla-
dou cizinku na služebnu městské 
policie. „Lámanou angličtinou 
pracně vysvětlovala, že do Kromě-
říže přijela z Brna za účelem pro-
hlídky místních památek. Teď ale 
ztratila orientaci, neví kam jít a co 
má udělat,“ sdělil ředitel městské 
policie Miloslav Skřebský. Vyšlo 
najevo, že je z Japonska, bydlí 
v Brně a naštěstí zná jméno svého 
hotelu. Po několika telefonátech 
byla dopravena na autobusové 
nádraží a v Brně si ji vyzvedli její 
známí.

Pacient z léčebny
do Prahy nedojel
V neděli 18. září večer zadrželi 
strážníci městské policie mla-
díka, který nejdřív konzumoval 
alkoholické nápoje v jedné místní 
restauraci a pak se nestandardním 
způsobem pohyboval po ulici. 
Hlídce tvrdil, že je na cestě za 
svou platonickou láskou do Prahy. 
Při bližší kontrole vyšlo najevo, 
že opustil Psychiatrickou léčebnu 
v Kroměříži, kam byl strážníky 
dopraven. 

Na sex si zvolili 
nevhodné místo
Při běžném monitorování části Rie-
grova náměstí v pozdních nočních 
hodinách 8. září zaznamenala ope-
rátorka dvojici lidí v tmavém zá-
koutí. Neprocházeli se. Oba byli od 
pasu dolů svlečení a docela vášnivě 
se věnovali sexuálním hrátkám. 
Na místo vyslaná hlídka strážníků 
je taktně upozornila, že tato místa 
nejsou právě vhodná k této činnosti 
a doporučila jim přemístit se do 
svého domova.  
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 ... pokračování ze str. 1

Zároveň se jedná o první krok, 
kterým chceme problematiku 
stoupající vody v hliništi a jejího 
případného vlivu na naši bývalou 
skládku Zachar definitivně vyřešit. 
Tím dalším krokem bude zpevnění 
paty skládky, které zabrání mecha-
nickému narušení svahu vlivem po-
hybu hladiny,“ vysvětlila starostka 
Daniela Hebnarová. 

Podle ředitele Správy majetku 
města Kroměříže Petra Dvořáčka 
zvolil způsob ochrany a technologic-
ký postup odborník. „Projektant sta-
novil přesné složení betonové směsi, 
která musí být vzhledem k výšce 
hladiny v laguně aplikovatelná pod 
vodou,“ popsal Petr Dvořáček, 
podle něhož jímka spolykala na šest 
kubíků betonu.  Pavel Zrna

První krok k ochraně zacharské skládky  

Pomocí mechanického ramena bylo nutné dostat hadici s betonovou směsí 
od domíchávače až k jímce u paty skládky.  Foto: P. Zrna 

Kroměříž získala titul Město pro byznys
Zlín - Překvapivým, ale nezpochyb-
nitelným titulem Město pro byznys 
Zlínského kraje se může chlubit 
město Kroměříž. Ve stejnojmenné 
anketě týdeníku Ekonom, jejíž 
výsledky byly vyhlášeny ve čtvr-
tek 15. září ve Zlíně, se Kroměříž 
posunula z loňské druhé poloviny 
žebříčku až na první místo a stala se 

nejlepším městem pro podnikání ve 
Zlínském kraji. V rámci Zlínského 
kraje dosáhla také nejlepších vý-
sledků v oblasti hodnotící pracovní 
trh. V ní se zohledňuje například 
míra nezaměstnanosti, výše prů-
měrného platu či konkurence na 
pracovním trhu. Velmi dobře si 
Kroměříž vedla také v oblasti kva-

lity lokality a cenových podmínek, 
kde se hodnotily mimo jiné ceny 
bytů, pozemků či výše poplatků 
uložených podnikatelům. „Opravdu 
to není žádná legrace. Mnohé věci, 
které z pohledu občana vnímáme 
jako čistě negativní, mohou mít pro 
podnikatele a byznysmeny pozitivní 
přínos. Například nezaměstnanost 
obecně vnímáme jen jako problém. 
Avšak pokud mezi nezaměstnanými 
převládají mladší lidé nad padesát-
níky či šedesátníky, je to pozitivně 
hodnoceno, protože šance mladých 
na trhu práce jsou podstatně větší,“ 
poznamenala starostka Daniela Heb-
narová. Ve stejné optice lze vnímat i 
nízké ceny pozemků, nižší průměrné 
mzdy, dobrou dopravní obslužnost 
či dostatek kvalifikované pracovní 
síly. „A co nás těší snad ze všeho 
nejvíc, díky nastaveným úsporným 
opatřením se nám zvýšil rating, kte-
rý vyjadřuje ekonomickou a finanční 
důvěryhodnost instituce. V anketě 
jsme byli označení za spolehlivého 
partnera,“ dodala starostka.  (Více na 
www.mestoprobyznys.cz)
 Pavel Zrna

Starostka Daniela Hebnarová (uprostřed) přebírá pro město Kroměříž 
ocenění Město pro byznys.  Foto: archiv 

Vážany - A rušno bylo na někdejší 
zacharské skládce v sousedství vá-
žanského hliniště i v polovině září. 
V rámci pravidelného monitoringu 
tu nechala ve středu 21. září Správa 
majetku města Kroměříže odebrat 
aktuální vzorky vody, které puto-
valy do specializovaných laboratoří 
k podrobné analýze. Vzorky byly 
odebrány ze tří větracích jímek v tě-
lese skládky, ale i přímo z laguny 

v hliništi. Už při jarních odběrech 
uvedl Roman Vlček z firmy Aecom, 
který přijel na skládku i nyní, že 
vzorky je třeba porovnávat a vyhod-
nocovat v delší časové řadě a brát 
přitom v úvahu rozdílné biologické 
procesy související s ročním ob-
dobím. Právě proto se nyní vzorky 
odebíraly na sklonku léta. O vý-
sledcích vás budeme ve zpravodaji 
informovat.  (pz)

Z hliniště byly odebrány další vzorky vody



Doba hájení do října 
Pak přijde exekutor 
Mnoho kroměřížských občanů má 
stále ještě evidovány nedoplatky, 
které jim vyplývají z povinností 
daných vyhláškou o místních 
poplatcích, případně z ložených 
a nezaplacených pokut a dalších 
plnění. Protože dlužná částka 
stále narůstá, rozhodla se radnice  
přistoupit k exekučnímu vymáhání 
prostřednictvím soudního exekutora, 
a to v případě, že závazky nebudou 
vyrovnány do konce tohoto října. 
Upozorňujeme občany, že soudní 
exekutor vykonává exekuční činnost 
za odměnu, jejíž výše a způsob jejího 
určení se řídí vyhláškou o odměně a 
náhradách soudního exekutora. 
Odměna může činit 3000 Kč za 
provedení exekuce plus náhradu 
hotových výdajů vynaložených 
v souvislosti s exekucí ve výši 
3500 Kč a základní sazba může 
pro dlužníka znamenat celkovou 
úhradu ve výši 8000 Kč. Samotný 
nedoplatek v řádu stovek korun 
tedy může pro dlužníka znamenat 
celkovou úhradu v řádu několika 
tisíc korun.

Pokud si tedy nejste jisti, zda 
máte všechny své poplatkové 
povinnosti splněny, obraťte se 
na příslušné pracovníky MěÚ 
Kroměříž.

Kontakty: 
l poplatek ze psů: 573 321 141
l poplatek za komunální odpad:
573 321 143, 573 321 207, 573 321 
206
l pokuty městské policie: 573 
321 281
l pokuty odboru dopravy: 573 
321 281
l oddělení vymáhání pohledávek:
573 321 281, 573 321 282

Kroměřížská radnice 
má nového tajemníka
K personální změně na postu nej-
vyššího úředníka na kroměřížské 
radnici dochází od 1. října tohoto 
roku. Dosavadního tajemníka Jose-
fa Menčla v čele městského úřadu 
vystřídá současný vedoucí odboru 
dopravy František Dočekal. Do 
výběrového řízení na tuto pozici 
se přihlásilo pět uchazečů,  z nichž 
nejlépe hodnocen byl právě Doče-
kal. Rozhovor s novým tajemníkem 
přineseme v dalším vydání Kromě-
řížského zpravodaje.  (pz)
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Kroměříž - V polovině září v Kro-
měříži po třech měsících skončila 
jedna z největších investičních akcí 
tohoto roku - revitalizace sídliště 
Oskol. V lokalitě vymezené ulicemi 
Oskol, Spáčilova, Obvodová, U 
Rejdiště a Úprkova postupně do-
šlo k úpravě stávajících chodníků, 
dobudování ploch pro kontejnery, 
úpravě odstavných a parkovacích 
míst, sjezdů a přístupů k domům. 
Rekonstrukce se dotkla také 14 
dětských hřišť a městské zeleně. 
Rozsáhlou stavbu bedlivě sledova-
li nejen odpovědní pracovníci na 
radnici, ale i občané bydlící v za-
sažené lokalitě. Jejich připomínky 
byly v mnoha případech důvodem 
k úpravám rozsáhlého projektu.  

Komplikace i připomínky 
Práce na sídlišti už od samého 

počátku komplikovalo špatné po-
časí doplněné poněkud živelným 
nástupem realizační firmy, která 
navzdory požadavku města pro-
vádět opravy postupně rozkopala 
chodníky najednou. Kvůli stanove-
ným termínům se pak muselo často 
dělat i v dešti, což komplikovalo 
pohyb chodcům. A průběžně bylo 
třeba řešit také některé nedostatky 
v projektu i odvedené práci. „Ope-
rativně jsme reagovali na připomín-
ky lidí. Upozorňovali například na 
bezbariérový přístup k vjezdům a 
vchodům, provedení chodníků a 
hodně reakcí samozřejmě přišlo 
na kácení stromů. Škoda, že mnohé 
podněty přišly až po ukončení pra-

cí. I tak jsme se snažili lidem vy-
hovět, ale ne vždy to bylo možné,“ 
uvedla manažerka projektu Iveta 
Mišurcová.  

O novinky už je zájem 
Navzdory drobným komplika-

cím však byla revitalizace sídliště 
Oskol úspěšně dokončena a po 
zhoršených podmínkách během léta 
určitě přinese lidem větší pohodlí. 
„Přibylo bezbariérových přechodů, 
tři osvětlené přechody pro chodce, 
cyklostezka se smíšeným provozem 
vedoucí Obvodovou a Spáčilovou 
ulicí k lávce přes Moravu a nově 
bylo vyznačeno 70 parkovacích 
míst. Na nově vybavených hřištích 
pro různé věkové kategorie bylo 
hned po dokončení živo a velký 
zájem vyvolaly i veřejné fitness 

prvky pro dospělé, které jsou v na-
šem městě naprostou novinkou. A 
za zmínku stojí i kopec na sáňko-
vání,“ prozradila Iveta Mišurcová. 
Podle ní už sice byly stavební práce 
ukončeny, avšak až do konce října 
ještě bude probíhat výsadba stromů 
a sadové úpravy. 

Revitalizace sídliště Oskol 
přišla celkem na 29 milionů korun,  
z toho 23,5 milionu korun získala 
radnice jako dotaci v rámci projek-
tu Integrovaný plán rozvoje města 
(IPRM) a jen 5,5 milionu hradila ze 
svého rozpočtu. Už nyní se přitom 
připravuje další etapa IPRM, která 
by v roce 2012 stejným způsobem 
renovovala chodníky a veřejná pro-
stranství na sídlišti Slovan.

Pavel Zrna

Revitalizace Oskole je i přes komplikace hotova

Novinkou na sídlišti Oskol jsou mimo jiné i fitness prvky či kopec na 
sáňkování pro děti.  Foto: M. Karásek  

Kroměříž - Šedesát profesionál-
ních i dobrovolných hasičů si mu-
selo sáhnout až na samé dno svých 
sil, pokud chtěli uspět v náročné 
soutěži O putovní pohár ředitelky 
HZS Zlínského kraje, známé pod 
názvem TFA (Toughest Firefighter 
Alive – nejtvrdší hasič přežije). Ta 
se jako každým rokem konala 15. 
září v Kroměříži.  

Dříve než se hasiči pustili do 
klání, které je co nejvíce přiblíženo 
reálnému zásahu, Velké náměstí se 
stalo svědkem přísahy jejich no-
vých kolegů přijatých do služební-
ho poměru. Poté už soutěžící v plné 
výzbroji sestávající ze zásahového 
vícevrstvého obleku, speciální 
obuvi, rukavic, přilby a samozřejmě 
vzduchového dýchacího přístroje 
vyrazili do akce. Trať, kterou mu-
seli v co nejkratším čase zdolat, 
byla složena z výstupu na lešení, 

rozvinutí hadice, překonání dvou-
metrové bariéry a proskočení okna. 
Dále museli palicí šedesátkrát uho-
dit do připraveného boxu a v závěru 
klání přenést na čtyřicetimetrové 
trase figurínu člověka. Nejtvrdším 

hasičem se stal Jaroslav Zehnálek 
z Přerova, nejlepším účastníkem 
z kroměřížského územního odboru 
HZS Zlínského kraje byl Ladislav 
Tesař, který se umístil na 14. pozi-
ci.  (pz)

Nejtvrdší hasiči změřili na náměstí své síly 



Informace společnosti E.ON o pře-
rušení dodávky el. proudu v někte-
rých částech města, dodané do uzá-
věry Kroměřížského zpravodaje:
 

l úterý 4. října, 8.30 - 14.00 h, 
Kroměříž - Dolnozahradská
l úterý 4. října, 9.30 - 16.00 h, 
Kroměříž - Hulínská, Hlávkova 
l středa 5. října, 8.30 - 17.00 h, 
Vážany - Lesní, Na Návsi
l středa 5. října, 7.30 -15.00 h, 
Hradisko 
l pondělí 10. října, 7.30 -15.30 h, 
Kroměříž - Kazimíra Rudého
l úterý 11. října, 7.30 - 17.00 h, 
Vážany - Lesní, Na Návsi 
l středa 12. října, 8.30 - 17.00 h, 
Vážany - Lesní, Na Návsi
l středa 12. října, 7.30 - 15.30 h, 
Kroměříž - Kazimíra Rudého
l čtvrtek 13. října, 7.30 - 
16.30 h, Kroměříž - Chropyňská, 
Kojetínská, Kaplanova, U Strže, 
Ostrov, Podzámecká zahrada  
(vodácký klub)
l čtvrtek 27. října, 
7.30 - 15.30 h, Drahlov
l čtvrtek 27. října, 7.30 - 
15.30 h, Kroměříž - Kazimíra 
Rudého 
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Bílá pastelka 2011 
Bílá  pastelka je celorepubliková 
dobročinná veřejná sbírka, po-
řádaná každoročně Sjednocenou 
organizací nevidomých a slabo-
zrakých České republiky (SONS 
ČR). Účelem sbírky je získat pro-
středky na financování programů 
usnadňujících nevidomým a těžce 
slabozrakým občanům integraci 
do běžné společnosti. Letošní 12. 
ročník se koná 12. října a v Kro-
měříži jeho organizaci zajišťuje 
zdejší pobočka SONS se sídlem 
ve Velehradské ulici  625. Zde je 
také k dispozici sociálně-právní 
poradenství (v pondělí a ve středu 
8 -12 a 12.30 - 16.30 h, v úterý 8 
- 12 h) a půjčovna kompenzačních 
pomůcek (pondělí, středa 9 - 12 h 
a 12.30 - 16 h). 

Erika Hanzalová 

l 10. 9. - 20. 12. - silnice 
II/428 mezi obcemi Troub-
ky – Zdounky, úplná uzavír-
ka kvůli rekonstrukci mostu. 

Kroměříž - Město Kroměříž má 
po sedmi letech nového čestného 
občana. Toto nejvyšší uznání získá 
ke svému životnímu jubileu rumun-
ský král Michal I. Byl to právě on, 
kdo jako vrchní velitel rumunských 
královských vojsk dal své armádě 
rozkaz, aby společně se sovětskou 
armádou bojovala při osvobozování 
našeho města v květnu 1945. 
„V letošním roce se král dožívá 
devadesáti let a čestné občanství 
je darem města k tomuto výročí. 
Díky svým zkušenostem i životním 
peripetiím je Michal I. nejen v Ru-
munsku uznávanou a váženou au-
toritou,“ shrnula kroměřížská radní 
Jarmila Číhalová. Čestné občanství 
předají zástupci města králi v před-
večer jeho narozenin, tedy 23. října 
na půdě českého velvyslanectví 
v Bukurešti. „Je to pro nás velmi 
prestižní událost, protože na toto 
setkání s královskou rodinou jsme 
byli pozváni jako součást oficiální 
české delegace v čele s ministrem 
zahraničí Karlem Schwarzenber-
gem,“ prozradila starostka Dani-
ela Hebnarová, podle níž za tuto 

výsadu mohou zejména pevné a 
dlouhodobé přátelské vztahy s 
družebním městem Ramnicu Valcea 
a Rumunskem vůbec. „I samotný 
král už naše město navštívil. Bylo 
to v roce 2005 při příležitosti oslav 
60. výročí osvobození Kroměříže,“ 
dodala starostka. A úzký vztah 

Kroměříže s Rumunskem dokládá 
i fakt, že poslední čestné občanství 
bylo před sedmi lety v roce 2004 
uděleno tehdejšímu rumunskému 
prezidentu Ionu Iliescovi.   
(více se o rumunském králi dočtete 
na www.mesto-kromeriz.cz)
 Pavel Zrna 

Zastupitelé udělili čestné občanství města 
Kroměříže rumunskému králi Michalu I. 

Rumunský král Michal I. během své návštěvy Kroměříže v roce 2005. 

Foto: M. Karásek

Kroměříž - Už několik měsíců je 
kvůli rozsáhlé rekonstrukci uzavře-
no kino Nadsklepí. Přestože má být 
oprava hotova až letos v prosinci, 
už v půli října budou mít občané 
možnost se do budovy podívat. Na 
sobotu 15. října totiž radnice spo-
lečně se Svazem podnikatelů ve sta-
vebnictví připravila den otevřených 
dveří, který bude i oficiální součástí 
celostátních Dnů stavitelství a ar-
chitektury. Kroměřížané dostanou 
jedinečnou příležitost prohlédnout 

si staveniště kina a zároveň se in-
formovat na vše, co s rekonstrukcí 
za 38 milionů korun souvisí, včetně 
problematiky výměny oken, osudu 
3D technologie či instalace nového 
pódia na Velkém náměstí. Zajímavý 
může být už jen pohled do vyboura-
ného promítacího sálu, kde se právě 
montují sádrokartonové podhledy a 
začíná se dělat akustické obložení. 
Den otevřených dveří mohou zá-
jemci navštívit v době od 8 do  12 
hodin  (pz)

Vsetín - Ocenění v podobě kera-
mické popelnice předali 22. září 
zástupci Zlínského kraje a společ-
nosti EKO-KOM obcím a městům v 
regionu, jejichž občané nejlépe třídí 
odpad. Vyhodnocení pátého ročníku 
soutěže O keramickou popelnici se 
uskutečnilo ve Vsetíně a potěšující 
zprávou je, že mezi oceněnými měs-
ty opět byla i Kroměříž. 

Soutěž hodnotí množství vytří-
děného separovaného odpadu pře-
počtené na jednoho obyvatele města 
nebo obce, zapojených do systému 
EKO-KOM v daném kraji. V kate-
gorii měst opět obsadily první místo 
Kunovice, mezi obcemi nad 500 
obyvatel zvítězila Loučka a nejlepší 
mezi malými obcemi do 500 obyva-
tel jsou Haluzice. „Kroměříž získala 
první místo mezi městy v kategorii 
třídění elektrozařízení, což nás 
samozřejmě velmi těší. Především 
je to zásluha občanů města, kteří 
třídění odpadů neberou na lehkou 
váhu,“ poznamenal vedoucí odboru 
služeb Lambert Hanzal. Podle něj 
město převzalo kromě keramické 
popelnice, symbolu soutěže, i šek 
na 15 tisíc korun. Tuto výhru hodlá 
radnice opět využít v souvislosti s 
tříděním odpadů.  (pz)

Přijďte si prohlédnout opravu kina Za třídění odpadů
Keramická poplenice 

Rekonstrukce kina Nadsklepí.  Foto: M. Karásek
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Kroměříž - Kroměřížské Centrum 
odborné přípravy technické ve 
čtvrtek 15. září slavnostně otevřelo 
nové Regionální centrum pro stro-
jírenství. Důvodem jeho realizace 
byla zastaralost strojového parku 
sloužícího k odbornému výcviku a 
také velké opotřebení strojů. Cel-
ková částka této investice činila 28 
milionů korun. Řešení spočívalo 
v rekonstrukci a dispoziční změně 
tří dílen včetně pořízení nových 
strojů. „Díky Zlínskému kraji, který 
na projekt významně přispěl, naše 
škola získala moderní technologic-
ké vybavení dílen, laboratoří a uče-
ben. Věříme, že špičkové zařízení 
osloví rodiče a žáky základních škol 
a zvýší jejich zájem o studium tech-
nických oborů,“ uvedl ředitel SŠ-
-COPT Miroslav Školoudík během 
slavnostního zahájení provozu, kte-
rého se zúčastnili i starostka města 
Daniela Hebnarová a místostarosta 

a senátor Miloš Malý. Projekt byl 
spolufinancován Evropskou unií 
z Evropského fondu regionálního 

rozvoje, Regionálního operačního 
programu Střední Morava.   

M. Karásek 

Regionální centrum pro strojírenství v Kroměříži

Hosté si prohlédli vybavení dílen strojírenských učebních oborů. 
Foto: M. Karásek

Školáci dostanou
informace o řemeslech
Okresní hospodářská komora 
v Kroměříži ve spolupráci s SŠ-
-COPT, SŠ-HS a partnerskými fir-
mami připravila pro žáky devátých 
tříd a jejich rodiče cyklus besed o 
řemesle a technických oborech pod 
názvem Setkání s řemeslem. Hlav-
ním cílem je pomoci žákům 9. tříd 
při rozhodování o jejich další cestě. 
Na otázky žáků i rodičů budou od-
povídat jak současní žáci a jejich 
učitelé, tak i zástupci firem, kteří 
toto studium absolvovali. Besedy 
jsou doplněny prohlídkou školy a 
ukázkou technických prací.
Jednotlivé besedy se konají v násle-
dujících termínech:
obory strojírenské - 25. 10. v 15 h, 
SŠ-COPT
obory automobilní - 1. 11. v 15 h 
SŠ-COPT 
obory gastronomické, zeměděl-
ské, technické - 8. 11. v 15 h, SŠ 
hotelová a služeb 
obory elektro - 15. 11. v 15 h, SŠ-
-COPT.  (kam)

Starostové UNESCO
měst jednali v Kroměříži 
Starostové a zástupci všech dva-
nácti českých měst zapsaných v se-
znamu UNESCO se v pátek 23. 
září setkali v kanceláři kroměříž-
ské starostky. Ta byla hostitelkou 
valné hromady svazku obcí České 
dědictví UNESCO – spolku, který 
již řadu let společnými silami pro-
paguje a podporuje města zapsaná 
v listině světového přírodního a 
kulturního dědictví. Setkání se nes-
lo v ryze pracovním duchu, neboť 
problémů, s nimiž se  města musejí 
potýkat, je stále více. A společným 
jmenovatelem je nedostatek peněz, 
ať už na opravy památek, napláno-
vané projekty či propagaci značky 
kulturního dědictví. Obavu z roz-
počtových škrtů ostatně naznačil i 
host valné hromady, ředitel odboru 
památkové péče Ministerstva 
kultury ČR Jiří Vajčner. V dalších 
bodech jednání se zástupci měst 
věnovali společné přípravě na 
veletrh Holiday World a přípravě 
grantů na rok 2012, projednali in-
formace o spolupráci s agenturou 
CzechTourism, zhodnotili stav 
podaných grantů a projednali další 
společné záležitosti.  (pz)

Sbor dobrovolných hasičů v Kro-
měříži 23. září oslavil 105. výročí 
vzniku skutečně české hasičské 
organizace. Do té doby ve městě 
fungoval jen sbor německý. Oslava 

proběhla ve velkém stylu na Ha-
náckém náměstí. Hasiči vystavili 
veškerou techniku a ochotně stov-
kám žáků mateřských a základních 
škol vysvětlovali funkci jednotli-

vých součástí. Dovolili jim  také 
nahlédnout do své hasičské zbroj-
nice. K ukázce přizvali ostatní sou-
části Integrovaného záchranného 
systému, včetně techniky sloužící 
k odtahu vraků po autohaváriích. 
Městská policie předvedla výcvik 
služebních psů při zadržení pacha-
tele, hasiči na připraveném vyřa-
zeném automobilu ukázali práci 
s hydraulickými nůžkami. Oslavy 
vyvrcholily zásahem hasičů při 
skutečném požáru. Hořela ovšem 
jen maketa domku, ale i na něm 
všichni návštěvníci viděli, co doká-
žou plameny v krátkém okamžiku 
a jak je nelehké je zkrotit. Hasiči si 
na závěr vysloužili veliký potlesk 
od několika stovek přihlížejících 
dětí.  (kam)

Dobrovolní hasiči oslavili 105. výročí vniku

Zanedlouho, 2. listopadu, si připo-
meneme Památku zesnulých. Velké 
množství lidí přichází v těchto 
dnech na hřbitovy, aby upravili a 
vyzdobili hroby a zavzpomínali na 
ty, jež měli rádi. Památka zesnu-
lých vychází letos na úterý, takže 
převážná většina využije k návštěvě 
předcházející prodloužený víkend. 
To představuje zvýšený nápor na 
parkovací plochy v okolí hřbitovů. 
V Kroměříži je parkoviště poměrně 
malé, proto řidiči musejí vyhledávat 
možnost zastavení v okolí. Bez po-
moci městské i státní policie se to 
neobejde.
„Návštěvníci hřbitovů přinášejí na 

hroby v mnohých případech velmi 
cenné květiny, dřeviny, vazby, věn-
ce, vázy a jinou výzdobu. A to je, 
bohužel, příležitost pro nenechavce, 
kteří nedbají piety hrobů a hřbitova 
a drahé věci obratně odnášejí za 
účelem dalšího prodeje,“ sdělil nám 
vedoucí provozu kroměřížského 
hřbitova Karel Hickl. „Strážníci 
městské policie sice věnují hřbito-
vům zvýšenou pozornost, ale přece 
jen je to rozlehlá plocha a nemohou 
být všude,“ dodal správce hřbitova. 
„Jinou kategorií jsou zloději osob-
ních věcí. Paní se věnuje čištění 
hrobu, kabelku či tašku si odloží 
v domnění, že ji má pod kontrolou. 

Stačí malý okamžik a je okradená. 
Nikoho neviděla, nikoho neslyšela, 
takže vyšetřování má jen malou na-
ději na úspěch.“ Správa proto varuje 
občany, aby nedávali zbytečné mož-
nosti pachatelům trestných činů.
„Ve dnech 28. - 30. října, přestože 
se jedná o dny pracovního volna, 
budou zaměstnanci hřbitovní správy 
na svých místech v běžné pracovní 
době, tedy od 7 do 15 hodin. Roz-
hodli jsme se tak proto, že řada lidí 
přijede z daleka a potřebuje poradit, 
vyřídit si záležitosti s hrobovým 
místem nebo zařídit osobní záleži-
tosti. Chceme všem vyjít vstříc a 
vyhovět,“ uzavřel Karel Hickl.  

(kam)

Dušičky jsou bohužel i příležitostí pro nenechavce
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Cestujte se slevou 
z Kroměříže do Zborovic
Ve snaze podpořit regionální dopra-
vu nabízejí České dráhy slevu na 
jízdném u vytipovaných tratí. Díky 
této akci mohou v době od 1. září 
do 10. prosince 2011 cestovat s 25 
procentní slevou i lidé využívající 
trati vedoucí z Kroměříže do Zbo-
rovic. Cestující si jednosměrnou či 
zpáteční jízdenku se slevou mohou 
koupit bez prokazování nároku na 
tuto slevu, tedy nemusí být držiteli 
In-karty. „Vytipovali jsme regio-
nální tratě, kde chceme cestování 
vlakem zatraktivnit nižší cenou, 
abychom pro veřejnou vlakovou 
dopravu získali nové zákazníky,“ 
vysvětlila mluvčí ČD Kateřina 
Šubová.  (pz)

Kroměřížsko bude 
virtuálně na internetu 
Od letošního června společnost 
Google v České republice snímkuje 
města i historické a kulturní památ-
ky v regionech. Pořízené materiály  
doplní aplikaci Street View, díky 
níž lze v pohodlí počítače virtuálně 
procházet městy a ulicemi. Mezi 
nafotografovanými městy nechybí 
ani Kroměříž. Letošním cílem bylo 
nasnímat turisticky nebo historicky 
významná místa v Čechách, na 
Moravě i ve Slezsku. Speciálně vy-
bavená auta najela v téměř 20 měs-
tech přes 40 tisíc km a Street View 
tříkolky navštívily téměř 40 objek-
tů, z toho devět hradů a zámků, tři 
památky UNESCO a pět muzeí. 
„Speciální tříkolky pořizují snímky 
do sbírky tzv. „Street View special 
collects”, tedy souboru zvlášť vý-
znamných historických památek. 
Mezi ně se řadí například i památky 
UNESCO, ze kterých se na mapě 
Street View objeví Kutná Hora a 
její historické centrum, městská 
památková zóna v telčském Starém 
městě nebo Arcibiskupský zámek 
a zahrady v Kroměříži,“ prozradil 
Jan Hladík ze společnosti Goo-
gle. Po nasnímání, které skončilo 
v září, se fotografie budou několik 
dalších měsíců zpracovávat pomocí 
speciální technologie, která rozos-
třuje obličeje lidí a SPZ aut tak, 
aby je nebylo možné identifikovat 
a ochránilo se tak jejich soukromí.  

(pz)

Kroměříž - Prestižní almanach 
k 10. výročí dnes již tradiční kam-
paně s názvem Evropský týden 
mobility (ETM) vydala v letošním 
roce Evropská komise. Publikace 
komentuje význam i dopady kam-
paně v uplynulé dekádě a předsta-
vuje města, která byla v pořádání 
ETM nejaktivnější. To samo o sobě 
by asi nebylo nijak výjimečné, kdy-
by se mezi dvaadvaceti evropskými 
metropolemi nenacházela i Kromě-
říž. Společnost, v níž se naše město 
pohybuje, je vskutku elitní. Najde-
me v ní například italskou Boloňu, 
Budapešť, Ženevu, Kodaň, Krakov, 
Rigu, ale i Záhřeb, rumunský Arad, 
švédský Lund či Las Palmas na Ka-
nárských ostrovech. Čím si město 
Kroměříž tuto pozornost zaslouži-
lo? „Město Kroměříž v roce 2004 
zaujalo oproti ostatním účastníkům 
Evropského týdne mobility svým 
originálním programem, který byl 
založen zejména na zapojení žáků. 
Ti si navzájem mezi sebou vyměňo-
vali rady a zkušenosti o bezpečnosti 
provozu na ulicích a silnicích,“ je 
uvedeno v evropském almanachu. 
„Všichni noví prvňáčci tehdy do-
stali od svých starších spolužáků 
reflexní náramky a starší žáci 
mladším dětem zároveň předávali 
cenné informace, jak se bezpečně 
pohybovat na silnicích a ulicích a 
jak se ve zdraví dostat do školy a 

zpět domů,“ vysvětlila tehdejší mís-
tostarostka a dnešní europoslanky-
ně Olga Sehnalová. Ta stála u zrodu 
kroměřížské kampaně, která zahrno-
vala i celou řadu dalších zajímavých 
aktivit, díky nimž Kroměříž dvakrát 
po sobě v letech 2003 a 2004 získala 
prestižní titul Best in Europe. Tato 
cena přispěla mezi občany Kroměří-
že ke zvýšení povědomí o dopravě. 
„Je vždy příjemné, když někdo uzná 
naši snahu, a je to současně dobrý 
způsob, jak téma dopravy dále zvi-
ditelnit,“ dodala Sehnalová.  (pz)

Kroměříži je v almanachu k ETM mezi elitou 

Hlavní část letošního programu ETM se letos konala na Hanáckém náměstí. 
Nechyběla však ani tradiční cyklojízda či beseda se zajímavými osobnostmi 
o cestování.  Foto: M. Karásek

Stránka z evropského almanachu 
věnovaná Kroměříži.

Lutopecny - Není důležité vyhrát, 
ale pobavit se. Tak by mohlo znít 
heslo Her bez hranic, které ve čtvrtek 
22. září na hřišti v Lutopecnách 
připravily pro své klienty Sociální 
služby města Kroměříže a 
Uherského Hradiště. Přestože 
nebylo důležité stanout na stupni 
vítězů, soutěživého ducha prokázal 
každý, kdo se do klání zapojil. 
Tématem letošního roku byl Návrat 

do říše pohádek a jemu odpovídala 
jak výzdoba areálu, tak i sportovní 
pomůcky a dresy soutěžících. 
Každý tým představoval nějakou 
pohádku - O Budulínkovi, S čerty 
nejsou žerty, Princ a Večernice, 
Princezna ze mlejna a další. „Her 
se zúčastnilo asi 120 uživatelů ze 
všech kroměřížských zařízení a dále 
klienti DZP Kvasice, DZP Javorník 
Chvalčov a DZP Zborovice. 

Nechybělo ani družstvo sestavené 
z řad pracovníků sociálních 
služeb,“ řekla Vladimíra Marková, 
vedoucí výchovné a obslužné péče 
Sociálních služeb města Kroměříže. 
„Samotné akci předchází příprava, 
která zahrnuje trénink, vymýšlení 
soutěží i šití kostýmů. A právě 
všechny tyto aktivity mají pro 
uživatele podstatný terapeutický 
význam. V neposlední řadě mají 
hry i sociálně společenský dopad,“ 
vysvětlil ředitel Sociálních služeb 
Ivo Vojtek. Stejného názoru je i 
místostarosta a senátor Miloš Malý, 
který přijel hry oficiálně zahájit: 
„Tyto akce jsou mimořádně důležité. 
Setkávají se tu lidé s podobným 
zdravotním problémem, pobaví 
se a v rámci možností zasportují. 
Všechny disciplíny mají spíše 
společenský ráz, aby nebyly příliš 
náročné na kondici a mohli se 
zapojit i vozíčkáři. Nejoblíbenější 
bývá závěrečné posezení a 
diskotéka, na něž klienti ještě 
dlouho vzpomínají.“  (více na zadní 
fotostraně)  (pz)

Hry klientů sociálních služeb opět neznaly hranice
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Drahlov - Nový a příjemný pohled 
na kapličku se naskytne každému, 
kdo projíždí nebo prochází obcí 
Drahlov. Tato dominanta zdejší 
návsi dostala v uplynulých týd-
nech novou fasádu a nátěr. A co je 
nejdůležitější, občané si stavební i 
úklidové práce provedli vlastními 
silami. Kaplička už opravu skuteč-
ně potřebovala, omítka opadávala 
a bylo ji nutné odstranit. Okle-
pané zdivo pak občané Drahlova 
nově omítli a barevně natřeli. 
Podobně bylo nutné renovovat i 
zdivo uvnitř kapičky. A nakonec 
došlo i na opravu dveří a úklid 
interiéru. „Velmi si ceníme toho, 
že občané pod vedením osadního 
výboru práce provedli svépomocí. 
Náklady na opravu samozřejmě 
osadnímu výboru proplatí Správa 
majetku města Kroměříže,“ uvedl 
radní Marek Šindler. Podle něj by 
mohla oprava v další fázi pokračo-
vat ještě rekonstrukcí hodinového 
zařízení.  (pz)

Občané Drahlova
si opravili kapličku 

Těšnovice - Žlíbek, areál ležící na 
pozemku města Kroměříže a TJ 
Těšnovice, zažíval až do roku 1986, 
kdy obec fungovala jako samostat-
ný subjekt, svou dobu slávy, poté 
úpadku, aby pak v roce 2001 byl 
znovuobjeven a vysekán z džungle. 
Těšnovičtí obyvatelé ve vlastní re-
žii opravili zničený hudební altán a 
taneční parket, umístili sem obytné 
buňky sloužící jako bufet, postavili 
dvě pergoly a v neposlední řadě 
dva provizorní dřevěné záchodky. 
K obnově kdysi slavného výletiště 
přispělo město Kroměříž částkou 30 
tisíc korun, která posloužila zejmé-
na na pokrytí nákladů na osvětlení 
areálu. Vrcholem novodobé historie 
Žlíbku se stala stavba víceúčelové-
ho hřiště v hodnotě 4,2 milionu ko-
run hrazená z dotačního programu 
MŠMT. Žlíbek je mimo jiné místem 
konání každoroční hodové zábavy, 
dětského dne na rozloučení s prázd-
ninami, výletním cílem mateřských 
škol apod. Jeho širší využití je však 
velmi omezené. Už asi před 2 lety 
se hovořilo o možnosti, že by se 
tu konalo mistrovství seniorů, byly 
plány uskutečnit zde i folklorní 
festival. Není to však možné. Dů-
vod? Chybějící hygienické zázemí. 
Dva desetileté dřevěné záchodky 
a plechové koryto na mytí rukou 
zcela jistě nevyhovují žádné z hygi-

enických norem. Proto už na letošní 
oslavy 880. výročí první písemné 
zmínky o obci zajistila kroměříž-
ská radnice alespoň dva mobilní 
záchody, vzhledem k ceně jejich 
pronájmu však byly poskytnuty 
právě jen na dva dny. Ani víceúče-
lové hřiště nemůže zcela plnit své 
poslání, když se po hře nemůžete 
osprchovat. Přitom projekt na stav-
bu sociálního zařízení byl přislíben 
ke schválení bývalému osadnímu 
výboru a TJ již za dob starosty 
Malého. Letos na jaře se zdálo, že 

se blýská na lepší časy, chcete-li na 
záchody a sprchu. Pak však opět 
přišel klid a slib ze strany města 
Kroměříže, že sociálním zařízením 
se bude město zabývat ve 2. pololetí 
letošního roku. Je září. Projekt pod-
le našich informací stále neexistuje. 
A tak místo s obrovským potenciá-
lem, které by mohlo plnohodnotně 
fungovat po celou letní sezonu, 
místo atraktivní nejen pro obyvatele 
Těšnovic, čeká dál na svou šanci a 
chybí mu opravdu jen to jediné. 

Eva Kučerová

Sociální zázemí 
Žlíbku skutečně 
chybí, peníze 
ale bohužel také 
Těšnovický areál Žlíbek je sku-
tečně místem,  jehož potenciál 
nebude možné plně využít bez 
adekvátního sociálního zázemí. 
Z tohoto pohledu je požadavek 
zdejších občanů zcela oprávně-
ný. Promítneme-li však do něj 
výši předpokládaných nákladů a 
ne příliš dobrou finanční situaci 
města, není bohužel v tuto chvíli 
reálný. I přesto však těšnovický 
Žlíbek zůstává bezkonkurenčně 
nejlépe vybaveným areálem 
ze všech místních částí, neboť 
mnohé z nich dodnes podobné 
zázemí vůbec nemají. V uplynu-
lých letech musela drtivá většina 
firem i organizací, města a obce 
nevyjímaje, nastavit úsporná 
opatření a výjimkou není ani 
město Kroměříž. Jeho rozpočet 
je tak napjatý, že pokud chce 
někde investovat, tak jedině 
za předpokladu, že jinde musí 
vzít. Věřme však, že jakmile se 
finanční situace města zlepší, do-
jde i na dokončení zázemí těšno-
vického Žlíbku.  Pavel Zrna

Těšnovický Žlíbek: atraktivní s velkým Ale

Snímek z Pohádkového Žlíbku, který se letos konal v těšnovickém areálu. 
 Foto: archiv

Kotojedy - V sobotu 17. září od-
poledne patřil prostor u rybníka 
v Kotojedech vzácným kotojed-
ským pejskům, jejich páníčkům, 
paničkám a obdivovatelům, ale 
také sousedům, jinak přátelům 
dobré nálady. „Pořádáme takové 
setkání už potřetí. Je to sice po-

jmenované jako výstava pejsků, 
ale to je jen záminka,“ řekl spik-
lenecky předseda místního osad-
ního výboru Radek Lehkoživ. 
„Přibylo tu hodně nových lidí, 
kteří se zabydleli v klidné lokalitě 
města, a tak bychom je rádi vtáhli 
do našeho společenství. Takže 

hlavním smyslem akce je setkání, 
abychom se blíže poznali,“ upřes-
nil předseda. 
Šestnáct pejsků v doprovodu 
svých majitelů prošlo promenád-
ním molem. Někteří už zkušení a 
tím pádem klidní, nováčci viditel-
ně trpěli trémou a nevěděli, jak 
se zachovat. Interkontinentální 
rozhodčí rozmanitých světových 
psích přehlídek MUDr. Petr 
Vrbecký se na cestě z Aljašky 
na Nový Zéland krátce zastavil 
v Kotojedech. Tady využili jeho 
bohatých zkušeností z psího světa 
a pověřili ho moderováním soutě-
že. Světaznalý rozhodčí svůj úkol 
vyřešil šalamounsky - diplom 
za prezentaci ve své kategorii si 
odnesl každý čtyřnohý účastník 
Kotojedy Dog Open 2011. Díky 
pochopení sponzorů, kteří tuto 
pěknou akci podpořili, pokra-
čovalo odpoledne příjemným 
posezením u ohně. Opékaly se 
špekáčky, popíjelo pivo a vedly se 
sousedské řeči. M. Karásek 

Kotojedy připravily třetí ročník Dog Open 2011

Kotojedskému třetímu ročníku Dog Open 2011 opět nechyběla pohodová 
přátelská atmosféra.  Foto: M. Karásek 
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Průvodem pěveckých sborů měs-
tem bylo v neděli 10. července 
zahájeno na Hlavním náměstí v ma-
lebném rakouském městě Graz 1. 
mistrovství světa sborů pro mládež. 
Tohoto sborového svátku se 
zúčastnil také Dívčí pěvec-
ký sbor SPgŠ v Kroměříži. 
Zlatá medaile ve 3. kategorii 
byla pro dívky i doprovod 
velkou radostí a odměnou za 
pečlivou přípravu na soutěž. 
Vedle soutěžních vystoupení 
sbor účinkoval na jednom 
z galakoncertů a dalších 
přátelských setkávacích 
koncertech. 
Paralelně se zmíněným mi-
strovstvím světa mládežnic-
kých sborů se v Grazu konala 
2. Grand Prix ve sborovém zpěvu. 
Možností účasti v této soutěži bylo 
kvalifikovat se v soutěži ziskem 85 
bodů, nebo být nominován jako je-

den z vítězů na předchozích sboro-
vých kláních. My jsme se kvalifiko-
vali na základě vítězství v kategorii 
ženské sbory v čínském Xiamenu 
v roce 2006. V Grand Prix jsme na-

konec získali zlatou medaili. Domů 
jsme se vrátili spokojeni, plni zá-
žitků a obohaceni o cenné sborové 
zkušenosti. Naše poděkování patří 

rodičům, kteří podporují sborové 
zpívání svých dětí a také přispěli 
finanční částkou na cestu. Naši ces-
tu na tyto dvě světové sborové akce 
podpořily finančně město Kroměříž 

a Zlínský kraj. Záštitu 
nad naší účastí v Grazu 
převzal hejtman Zlín-
ského kraje Stanislav 
Mišák.
Zisk dvou zlatých 
medailí svědčí o naší 
spokojenosti z dobré 
reprezentace města 
Kroměříž i celého Zlín-
ského kraje. Generálkou 
na soutěže v Grazu byla 
účast dívčího sboru na 
Festivalu sborového 
umění v Jihlavě. Tato 

akce byla spolufinancována z pro-
středků Zlínského kraje. 

Jan Štěpánek

Kroměříž - Říkají si Los Perdidos, 
česky Ztracenci, přijeli z Holešova, 
zpívají španělsky a o latinské Ameri-
ce. Nebojí se řízného rocku, punku, 
ska, španělského folkloru, jamajské-
ho reagge ani revolučních motivů. 
Nedá se jim upřít instrumentální 
zručnost a obdivovat lze jejich umě-
ní navodit atmosféru latinskoame-
rických subtropů, zvlášť ve špatně 
větraném sále Starého pivovaru. Na 
pódiu působí jako protržená přehra-
da se záplavou tónů a rytmů, hudby 
plné vášně, horka a živočišnosti. Po-
zoruhodný hudební zjev koncertoval 
v pátek 23. září v zaplněném Klubu 
Starý pivovar a publikum nešetřilo 
chválou. Jako předskokan vystoupi-
la kapela Spirit(s) Day.  (kam)

Cena města Kroměříže 
2011 Josefu Kvapilíkovi

Dívčí pěvecký sbor SPgŠ přivezl z Grazu zlato

Los Perdidos rozvášnili sál Starého pivovaru

Kroměříž - Nositelem Ceny 
města Kroměříže za rok 2011 se 
stal MUDr. Josef Kvapilík. Ze 
čtyř nominovaných osobností 
mu na doporučení radních ve 
čtvrtek 8. září ocenění udělili 
zastupitelé jako výraz poděková-
ní za rozvoj a propagaci města. 

Josef Kvapilík je dlouholetým 
předsedou Sdružení přátel Kromě-
říže v Praze. Je to aktivní a činorodé 
občanské sdružení, jehož pravidel-
ná setkání bývají obohacena bese-
dami či přednáškami zajímavých 
osobností, divadlem, koncerty či 
výstavami. Jednou za rok přivítají 
zástupce kroměřížské radnice, kte-
ří přinášejí nejnovější informace 
z rodného města, které je společ-
ným jmenovatelem pro všechny 
členy. Sám Kvapilík je kroměříž-
ským rodákem. Prostředí secesního 
Zemského léčebného ústavu v Kro-
měříži, kuželna i zahradnictví se 
statkem, to vše bylo kulisami dět-
ství malého Josefa Kvapilíka. „Před 
koncem války jsme jako studenti 
gymnázia pomáhali přenášet vzác-
nou zámeckou knihovnu do spodní 
části věže,“ vzpomíná na válečné 
dny. Vystudoval Lékařskou fakultu 
UK v Praze a na Fakultě tělesné 
výchovy UK pak pracoval v letech 
1957 až 2001. Dlouhou řadu let byl 
předsedou Sdružení pro pomoc 
mentálně postiženým, je zakláda-
jícím členem Československého 
paralympijského výboru, autorem 
řady učebních textů a více než 1100 
odborných prací. Velkou vášní Jo-
sefa Kvapilíka, který se v letošním 
roce dožívá významného životního 
jubilea, je cestování a turistika. 

Cenu města Kroměříže zastu-
pitelstvo uděluje jednou ročně za 
podstatný přínos pro město v nej-
různějších oblastech lidské činnosti 
a za činy hodné občanské pozornos-
ti. Josef Kvapilík je třetím držitelem 
tohoto ocenění. První osobností, kte-
rá Cenu města Kroměříže získala, 
byl v roce 2009 Jan Štěpánek, loni 
to byl jazzman Jaromír Hnilička.  

(kam, pz)

Kroměříž - Pro tělesně a zdravotně 
postižené občany připravila kro-
měřížská radnice prohlídku Muzea 
Kroměřížska. Čtvrtý ročník akce 
Otevřené památky se konal 13. 
září. „Přihlásilo se přes 40 účastní-
ků z Kroměříže a blízkého okolí,“ 
uvedla Libuše Spáčilová z kromě-
řížské radnice. Pracovníci muzea 
provedli hosty expozicemi Historie 
ukrytá pod dlažbou města, Příroda a 
člověk, Umění je stav duše a Památ-
níkem Maxe Švabinského. Závěr 
setkání se uskutečnil na nádvoří, 
kde přítomné pozdravily starostka 
Daniela Hebnarová a radní Jarmila 
Číhalová. Uměleckou tečku za ná-
vštěvou vytvořilo sexteto Konzer-
vatoře P. J. Vejvanovského krátkým 
koncertem.   (kam)

Imobilní občané si prohlédli Muzeum Kroměřížska
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Kroměříž - „Tahle hudba je prostě 
něco tak specifického a neuvěřitel-
ného, že ji člověk musí milovat,“ 
přečteme si mimo jiné výstižný 
názor jednoho účastníka koncertu 
Jiřího Schmitzera, který se konal 14. 
září v Klubu Starý pivovar. Na hra-
nici kapacity zaplněný sál tleskal po 
každé písničce, ocenil i drobné slov-
ní vsuvky, osobité glosování vlast-
ních zážitků. Některé jeho písničky 
jakoby nebyly hotové, jsou to jen 
takové náčrty. Kdo ho zná, nemůže 
být překvapen. Lidé, kteří ale Jiřího 
Schmitzera znají jen jako skvělého 
herce, byli bezpochyby rozhozeni 
jeho dalším rozměrem. Na nic si ale 
nehrál, nepřetvařoval se. Když ztra-
til text, spustil jiný. Když praskla 
struna uprostřed skladby, zručně ji 
vyměnil a skladbu od přerušeného 
místa dozpíval.

Celý koncert se nesl na vlnách 
rocku, blues a improvizace. Na 
závěr jedna ze Schmitzerových 
moudrostí: „Léto je jako smrt. Buď 
právě probíhá, nebo se nezadržitelně 
blíží.“  (kam)

Jiří Schmitzer na Starém pivovaru - svérázný svými hudebními výkony i 
zjevem.   Foto: M. Karásek 

Jiří Schmitzer v Kroměříži nadchl i překvapil 

Kroměříž - Houslový virtuos Pavel 
Šporcl vystoupil spolu s předním 
klavíristou Petrem Jiříkovským na 
zahajovacím koncertu 43. ročníku 
festivalu Kroměřížské hudební léto. 
Oba umělci ve Sněmovním sále 
Arcibiskupského zámku v Kromě-
říži představili skladby českých 
i světových autorů. Pavel Šporcl 
nadchl publikum temperamentním 
přednesem jedné ze skladeb Nicola 
Paganniniho. Závěrečný potlesk ve 
stoje jen zdůraznil, jak moc se Špor-
clův úvodní koncert kroměřížskému 
publiku líbil.  (kam)

Kroměřížské hudební léto zahájil Pavel Šporcl

Říjen v Domě kultury 
patří fotografiím 
Tak jako každým rokem v říjnu, i 
letos budou v průběhu celého mě-
síce patřit prostory Domu kultury 
v Kroměříži zajímavým fotografiím. 
Zdejší fotoklub již po sedmnácté 
připravil prezentaci své činnosti a 
působivě ji zabalil v podobě výsta-
vy Fotobraní 2011. Čtyřiadevadesát 
fotografií vytváří ucelený přehled 
celoročního snažení všech členů 
občanského sdružení a přestože 
členská základna fotoklubu zůstává 
beze změn, vystavená díla naopak 
přinášejí stále nové pohledy i přístu-
py. Expozice je rovnoměrně zamě-
řená na reportáž, krajinu a krajinný 
detail. Velmi zajímavá je reportáž 
Josefa Ščotky, který je spíše znám 
svojí krajinářskou a experimentální 
tvorbou. Vyváženou kolekci má i 
Jan Bureš st. i Jakub Halama a  také 
z některých nováčků (Bortl, Korbe-
lová, Halamíčková) jsou již zdatní 
fotografové. Letošním hostem vý-
stavy je samotný předseda fotoklubu 
Miroslav Pilát s obsáhlým souborem 
fotografií z cest po Indii a Nepálu. 
Snímky umístěné v pravé klubovně 
v prvním patře Domu kultury vyni-
kají jak v reportážních záběrech, tak 
i v krajinářské fotografii. K vidění tu 

jsou záběry z Taj Mahálu, pevnosti 
Ambér či modlitební rituály z kre-
mačních Ghatů ve Varanásí. No-
vinkou Fotobraní jsou letos i nové 
závěsné panely, které zprostředkují 
přehlednější a ucelenější zážitek.   
 (red)

Městem se 
rozezní Zvony míru 
V roce 2001 vznikla tzv. Říčanská 
výzva, v níž starosta města vyzval 
všechny starostky a starosty v Čes-
ké republice, aby se připojili a na 
památku všech válečných veteránů 
padlých v minulých válkách nechali 
rozeznít kostelní zvony ve své obci 
či městě. Vedení města Kroměříže 
se k této výzvě připojilo jako první 
ve Zlínském kraji. Zvony míru se 
rozezní 28. října ve 21 hodin a 11. 
listopadu v 11 hodin.  (kam)

Kroměříž - „Naším posláním je 
propagovat rumunskou kulturu, 
jazyk a povědomí o rumunské 
společnosti nejen ve velkých 
městech, ale také v moravských 
regionech,“ přiblížil pořádání Dnů 
rumunské kultury v Kroměříži 
ředitel Rumunského kulturního 
institutu v Praze Dan Mircea Duţă. 
„Naším cílem je zviditelňovat hod-
noty rumunské kultury v českém 
prostředí, a to jak hodnoty našeho 
kulturního dědictví, tak i hodnoty 
současné kultury,“ dodal. 

Hned první večer se zájemci 
o rumunskou kulturu setkali s 
balkánskou dechovkou Fanfara 
Complexă, která nezapře svůj pů-

vod. Ve foyer Domu kultury byla k 
vidění také výstava obrazů Teodora 
Buzu nazvaná Tanec barev. Teodor 
Buzu je rumunský malíř, grafik a 
pedagog, který od roku 1987 žije 
v České republice. Je nositelem 
několika významných rumunských 
i českých ocenění. 

V dalších dnech Dům  kultury 
nabídl i hudební program. Před-
stavil se tu rumunský Bega Blues 
Band, hrající na pomezí blues a 
jazzu, a také rumunská klasická 
hudba Imago Mundi. Kromě hudby 
nabídli pořadatelé současnou ru-
munskou kinematografii, divadelní 
představení a tanečně-pantomimic-
ké představení.  (kam)

Kroměříž se setkává s rumunskou kulturou 

Ředitel Rumunského kulturního 
institutu v Praze Dan Mircea Duţă 
představil dílo výtvarníka Teodora 
Buzu (vlevo).  Foto: (kam)
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l 6. 10. Priessnitz
koncert jesenicko-pražské rockové 
legendy Priessnitz. Hudební sál 
Domu kultury. Zač. ve 22 h.

l 10. 10. Dalibor Janda 
druhé úspěšné podzimní turné 
úspěšného zpěváka popu a kapely 
Prototyp. Dům kultury, zač. v 19 h.
l  10. 10. Záviš
svérázný zpěvák a textař volno-
myšlenkářského cítění. Klub Starý 
pivovar, zač. v 19.30 h. 

l 13. 10. Poutníci 
vítězové několika soutěží Porta. 
Klub Starý pivovar., zač. v 19.30 h.
l 18. 10. Načeva & WRIGHT  
Klub Starý pivovar, zač. v 19.30 h.
l 20. 10. Swing koktejl v po-
dání J+J Band a hostů (s tancem) - 
pivovar, restaurace, penzion Černý 
orel, Velké náměstí, zač. v 19 h.
l 21. 10. Slet bubeníků
rytmické styly celé planety. Diva-
delní sál Domu kultury v 19.30 h.
l 27. 10. X-TET
jedinečná jazzová formace (L. A. 
Davison (USA), Vít Fiala - bicí, 
Jiří Růžička - klávesy. Klub Starý 
pivovar v 19.30 h.
l   29. 10. LUNETIC
po rozpadu v roce 2003 se kapela 
znovu vrací na koncertní pódia. 
Dům kultury ve 20 h. 

l 2. 11.  Arrigo Boito: Mefisto-
feles (Cesare Siepi, Mario del Mo-
naco, Renata Tebaldi). Poslechový 
pořad. Konferenční sál Knihovny 
Kroměřížska, v 16.30 h.

l  8.  10. Setkání s  biotronikem 
Tomášem Pfeifferem - společné 
zamyšlení nad otázkami a záha-
dami života. Témata přednášek 
určují návštěvníci sami svými 
dotazy. Tyto se mohou týkat velmi 
rozmanitých oblastí života, jako je 
biotronická prevence, filozofie a 
jiné. Jsou to otázky osudu, smys-
lu života, nauka o vznikání, tedy 
celkově otázky filozofie Bytí, a 
to i s dopady do hmotných oborů. 
Vstupné je dobrovolné. Na závěr 
přednášek proběhne biotronické 
působení formou rozloučení. Před-
náškový sál Muzea Kroměřížska, 
zač. v 9 h.
l 13. 10. Beseda s Františkem 
Sovadinou, autorem knihy Osma-
šedesátý, ve které se vrací k nera-
dostným událostem našich dějin. 
František Sovadina je redaktorem 
zpravodaje Holešovsko. Konfe-
renční sál Knihovny Kroměřížska, 
zač. v 17 h. 

l Památník Maxe Švabinského 
- přehlídka všech období a technik 
tvorby kroměřížského rodáka. Mu-
zeum Kroměřížska.
l Příroda a člověk - fauna, flóra 
a archeologické nálezy z regionu 
- například keltské osídlení Ho-
stýna a stopy Slovanů. Muzeum 
Kroměřížska.
l Historie ukrytá pod dlažbou 
města - kulturně-historický obraz 
města Kroměříže od jeho vzniku 
do raného novověku. Sklepní pro-
story Muzea Kroměřížska. 
l Padesát let od založení 
pěveckého sboru Moravští 
madrigalisté - výstava zahrnuje 
historické i zcela nové fotografie, 
plakáty, programy, různá ocenění 
a další exponáty z padesátileté 
činnosti sboru. Výstava potrvá do 
května 2012. Vstupní hala Státního 
okresního archivu Kroměříž, Vele-
hradská ulice. 
l Umění je stav duše VIII. 
- Muzeum Kroměřížska a Psy-
chiatrická léčebna v Kroměříži 
připravili výstavu výtvarných 
prací klientů Psychiatrické léčebny 

– malby, kresby a plastiky, které 
vznikají v procesu arteterapie 
v ateliéru arteterapeutky Emílie 
Rudolfové. Bude vystaveno kolem 
150 děl. Přehlídka je ojedinělá 
v rámci Evropy. Výstava potrvá 
do 23. října. Galerie v podloubí 
Muzea Kroměřížska. 
l Teodor Buzu: Tanec barev 
(malba). Práce rumunského ma-
líře, grafika a pedagoga, žijícího 
v České republice. Výstava potrvá 
od 20. září (vernisáž v 17. 30 h) 
do 9. října. Foyer Domu kultury 
v Kroměříži. 
l Ivo Vodseďálek: Dva úsměvy 
(koláže a básně). Prestižní výstava 
koláží, výtvarníka, projektanta, 
dobrodruha a pábitele. Výstava po-
trvá od 20. září do 9. října, vernisáž 
6. října v 17.30 h. Dům kultury 
- konferenční sál. 
l AKT
 - Mezinárodní skupinová výstava. 
Výstava potrvá do 22. října. Gale-
rie 77, Jánská ul. 32, Kroměříž. 
l Realita a fantazie
 - fotografie Miroslava Piláta z ná-
vštěvy národních parků v západní 
části USA. Výstava potrvá do 29. 
října. Galerie SCÉNA u Domu kul-
tury v Kroměříži.  
l Architektura kolem nás 
- výstava obrazů uměleckého ma-
líře Vladimíra Dobiáše. Výstava 
potrvá do 31. října. Knihovna 
Kroměřížska. 
l Ohlédnutí za 7. výtvarným 
setkáním - Francie, Châteaudun 
2011 - autorská výstava, práce 
vytvořené členy Sdružení přátel 
výtvarného umění Kroměřížska 
během pobytu v partnerském 
městě. Výstava potrvá do 27. října. 
Knihovna Kroměřížska. 
l Fotobraní 2011  - posedmnác-
té vystavují své nejlepší fotografie 
členové Fotoklubu DK Kroměříž. 
Foyer + pravá klubovna Domu 
kultury. 

  
l 3. 10. Korespondence V + W
druhé divadelní předplatné skupi-
ny A. Divadelní sál Domu kultury, 

Nenechte si ujít: zábava i poučení v říjnu

Napsal knihu o Africe, 
přestože ji nenavštívil
Holandský spisovatel Olfert Dapper 
(1635 – 1689) vydal v Amsterodamu 
roku 1670 knihu s názvem: Umstän-
dliche und eigentliche Beschreibung 
von Africa (Zevrubný  a vlastní 
popis Afriky), která patří do dnešní 
doby k významným spisům o tomto 
světadíle. Na tom by nebylo nic 
zvláštního, kdyby Dapper Afriku na-
vštívil. Ten však Holandsko, odkud 
pocházel, nikdy neopustil a knihu 
napsal na základě studia jiných 
materiálů a konzultací. Tomuto lé-
kaři a spisovateli se podařilo sepsat 
výborné, i když ne vždy zcela přesné 
dílo, které se dočkalo mnoha vydání 

i v budoucnu. Co vlastně kniha o 
přibližně osmi stech stranách obsa-
huje? Popis Egypta, země Berberů 
v severní Africe, Libye, Guinei, Eti-
opie a dalších afrických zemí. Uvádí 
polohy států a měst, názvy řek, 
zvířat, řečí. U textu jsou také mapy, 
zobrazení lidí, měst, zvířat, rostlin. 
Snadnější hledání umožňuje rejstřík, 
který je na konci knihy. Kniha i po 
staletích neztratila své kouzlo. 

Cyril Měsíc

Týden sociálních
služeb v Kroměříži 
Do Týdne sociálních služeb, který 
na území ČR proběhne v době od 
10. do 16. října, se letos opět zapojí 
i všech pět kroměřížských sociál-
ních zařízení. Na úterý 11. října je 
pro zájemce  připravena prohlídka 
Domova pro osoby se zdravotním 
postižením Barborka a Domova pro 
seniory Vážany. V obou zařízeních 
bude v době  9 do 15 h připravena 
nabídka výrobků pracovních terapií 
uživatelů a prezentace zařízení. Ve 
středu 12. října se den otevřených 
dveří přesune na DZR Strom života 
v Purkyňově ulici, jehož prohlídka 
bude připravena v době od 9 do 16 
hodin. Domov pro seniory U Kašny 
si můžete prohlédnout v době od 
9 do 15 h a Domov pro seniory U 
Moravy v době od 9 do 12 h. Také 
zde bude připravena prezentace vý-
robků klientů.   (pz)
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zač. v 18 h.
l 6. 10. O lásce čili Parle moi 
d´ Amour. I. divadelní předplatné 
skupiny B. Divadelní sál Domu 
kultury, zač. v 18 h. 
l 9. 10. Velryba Lízinka 
krásná výpravná pohádka, uvádí 
divadlo Krapet Praha. Divadelní sál 
Domu kultury, zač. ve 14. 30 h.
l 17. 10. Divocí koně
Pražský komorní balet je ojedině-
lým českým tanečním souborem. 
Dům kultury, zač. v 18 h.  
l 23. 10. O kouzelníku, černém 
klobouku a barevném míči
pohádku ve vlastní úpravě uvádí 
loutkářský soubor Říše loutek Kro-
měříž. Loutkový sál Domu kultury. 

l 11. 10. Michal Viewegh a
Martin Reiner - spisovatel a publi-
cista spolu s básníkem, prozaikem, 

nakladatelem a organizátorem 
kulturního dění. Tolkshow Davida 
Hrbka. Loutkový sál Domu kultu-
ry, zač. v 18 h. 
l 13. 10. Screamers: V proudu
času. Populární travesti skupina. 
Divadelní sál Domu kultury, zač. 
v 19 h. 

l 6. - 9. 10. Alois Nebel - nové 
české drama. Pozor: čtvrtek 6. jen 
ve 20.15 h a neděle jen v 19.30 h. 
V ostatní dny v 17 a 19.30 h. 
l 11. 10. Ošetřovatel - rodinný 
film USA. V 17 h.
l 14. - 15. 10. Bláznivá, zatra-
cená láska - romantický film USA. 
Zač. v 19.30 h.
l 18. - 19. 10. Šéfové na zabití 
- komedie USA. V 19.30 h.

l 20. - 26. 10. Saxána a lexikon 
kouzel - nová česká pohádka. Zač. 

v 17 a 19.30 h (v pátek 21. projekce 
nebude, v pondělí 24. jen v 17 h a 
ve středu 26. jen v 19.30 h). 
l 27. – 30. 10. Kovbojové a 
vetřelci - thriller USA. Zač. v 17 
a 19.30 h. 

Nejlepší díla filmové historie
l 5. 10. Pulp Fiction: Histor-
ky z podsvětí - thiller USA. Zač. 
v 16 h. 

l 12. 10. Carmen - muzikál ze 
Španělska. V 16 h.
l 19. 10. Čarodějky z Eastvwic-
ku - komedie USA. Zač. v 16 h.
l 26. 10. Nebeští jezdci - čes-
koslovenský válečný film. Zač. 
v 16 h.

Filmy světových festivalů
l 3. 10. Svět patří nám - čes-
koslovenská komedie. Zač. v 19.30 
h.
l 10. 10. Muž bez minulosti - 
thriller Finsko, Německo, Francie. 
Zač. v 19.30 h.
l 17. 10. Nic proti ničemu - čes-
ká komedie. Zač. v 19.30 h.
l 24. 10. Banksy: Exit Trough 
the Gift Shop - komedie USA, 
Velká Británie. Zač. v 19.30 h. 
l 31. 10. Jeskyně zapomenu-
tých snů - historický film Kanada, 
USA, Německo, Francie. Zač. 
v 19.30 h. 

l 16. 10. RIO
Divadelní sál Domu kultury. Zač. 
ve 14 h
l 21. 10. Dívka na koštěti - česká 
komedie. Hudební sál Domu kultury. 
Zač. v 17 h.
l 30. 10. Povídání o pejskovi a 
kočičce - české pásmo kreslených 
pohádek. Zač. ve 14.30 h.

l 10. 10.  Camerata Cremsiri-
ensis se sólisty - zazní skladby J. V. 
Stamice, A. Vivaldiho a J. Suka. Sál 
SPgŠ, zač. v 19 h
l 31. 10. PETROF PIANO 
TRIO - M. Schulmeisterová - klavír, 
J. Schulmeister - housle, K. Žvak - 
violoncello. Zazní skladby E. Lala, 
B. Martinů a M. Brucha. Aula kon-
zervatoře, zač. v 19 h.







Za posledních dvacet let viditelně 
poklesla úroveň všeobecného kul-
turního přehledu nejmladší genera-
ce a obávám se, že také klesá jejich 
schopnost rozeznat v té změti na-
bídek a reklam skutečnou hodnotu 
– umění. Vinu na tom nenesou jen 
školy – ty snad učí stejně – ale zá-
sadně se proměnila celá společnost 
a její hodnotový systém. Všeobec-
ný pokles vkusu začíná pronikat i 
tam, kde bychom to ani nečekali 
– do kulturní veřejnoprávní služby 
(Česká televize), k představitelům 
naší společnosti – politikům, pod-
nikatelům a k novinářům. Podařilo 
se nám něco, co nedokázal ani 
minulý režim – povýšit hmotu nad 
ducha, kulturu-zábavu nad umění, 
dav nad přirozenou osobnost. 
Nejvíc je to poznat právě v oblasti 
umění, které v naší společnosti 
hraje čim dál menší roli a je spíš 
příležitostí se jen pobavit, ukázat 
se a nebo se najíst či napít. Přitom 
je tato oblast bezesporu pro většinu 
národa rozhodně největší částí trá-
vení volného času (jen sledování 
televize, filmu, tanec, čtení tisku 
či knih zabere denně mnohem víc 
času než sportování či jídlo). A 
systém výchovy této oblasti pře-
kvapivě věnuje nejméně času a 
navíc neefektivně. 
Není to jen problém ČR, ale jsme 
rozhodně zemí, která tento problém 
řeší nejhůře – neřeší jej totiž vůbec. 
Město Kroměříž je městem vzdělá-
ní a kultury a proto také první po-
kus hledat řešení se uskuteční 6. - 
7. října právě zde. Pevně věřím, že 
výsledek této snahy bude pozitivní 
a bude inspirací i pro další města 
u nás. CARPE DIEM – CARPE 
ARTE DIEM. 
 Jiří Králík

Program Arte diem 

Čtvrtek 6. 10.
l 15.30 h - Oko nad Prahou 
(film). Adam Gebrian: Bourání 
klišé (přednáška).
l 17.30 h - Dva úsměvy (ver-
nisáž). Tradice české koláže (před-
náška).
l 18 h - O lásce (divadlo)
l 18.30 h - Můj otec George 
Voskovec (film).
l 20.15 h - Alois Nebel (film) 
l 22 h - Priessnitz (koncert) 

Pátek 7. 10.
l 14.30 h - Carmina Burana 
(hudební film)
l 17 h  - ARSfilm 2011 zahájení 
39. ročníku festivalu)
l 17.30 h - Modigliani (film)
l 17.30 h - Alois Nebel (film) 
l 17.45 h - ARSfilm 2011 - I. 
část projekce soutěžních snímků
l 20 h - ARSfilm 2011 - II. část 
projekce soutěžních snímků
l 20 h - Odcházení (film) 
l 20 h - Alois Nebel (film) 

Sobota 8. 10.
l 9 h - ARSfilm 2011 - II. část 
projekce soutěžních snímků
l 9 h - Žízeň po životě - o 
životě a díle V. van Gogha 
l 11 h - ARSfilm 2011 - II. část 
projekce soutěžních snímků
l 11 h - Carmen (film)
l 14 h - ARSfilm 2011 - III. 
část projekce soutěžních snímků
l 14 h – Evangelium sv. 
Matouše (film) 
l 16 h - ARSfilm 2011 
- rozborový seminář 
l 17.30 h - Alois Nebel (film) 
l 20 h - Alois Nebel (film) 
l 20 h - ARSfilm 2011 
- vyhlášení výsledků

CARPE ARTE DIEM www.artediem.cz

l Regionální muzicírování 
- výstava regionální tvorby v hudebním 
oddělení
l Co si doma nepřečtete
 - dokumenty, které se běžně nepůjčují
l Seznamte se s databázemi
 - dostupné databáze a možnosti jejich 
využití (středa 5.10. v 15 h)
l Minikurz počítačové gramotnosti
aneb Co Vás zajímá a s čím si nevíte 
rady (4.10. v 15 h)
l Exkurze protiatomovým krytem 
- zájemci se mohou hlásit na tel. 573 503 
173, knihovna@knihkm.cz, nebo osobně 
v odd. pro dospělé (6.10. v 16 h)
l Komiks nás baví
 - výstava v odd. pro dospělé
l Amnestie dlužníků
 - prominutí upomínek (celý týden)

l Poloviční zápisné do knihovny - 
v úterý 4.10., pátek 7.10. a sobotu 8.10. 
l Vyrovnej se s handicapem
- projekce filmů MZ ČR, 7.10. od 14 - 18 
hodin), výstava v odd. pro dospělé
l Škola tvůrčího psaní - zahájení 3. 
ročníku pod vedením spisovatelky Kláry 
Janečkové,  jen pro přihlášené (6. 10.)
l Kdo to ví, odpoví - kvízy a 
aktivity s pracovními listy v dětském 
odd.
l Naše knihovna - vědomostní hra 
pro děti
l Vyhlášení literární soutěže 
Kroměřížská litera „Český rok - duben“ 
(5. 10.)
l Univerzita III. věku - zahájení 
třetího semestru  - jen pro přihlášené 
(3. 10.)

Týden knihoven 2011, od 3. do 9. října 
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Útulnému malířskému ateliéru 
vládne přehled a pořádek, všechno 
je provoněné barvami, stěny jsou 
místy vyzdobeny vystavenými 
obrázky klientů. Mnohé znám z vý-
stav v Muzeu Kroměřížska, kde 
tvořily soubor nazvaný příznačně 
Umění je stav duše. Letos právě 
probíhá osmý ročník expozice, kte-
rá nemá v Evropě obdoby.

Jak začínala arteterapie v Kro-
měříži?

V 70. až 80. letech tady začínaly 
fungovat výtvarné dílny, v nichž 
působili absolventi UMPRUM. 
Zajímavým a důležitým vkladem 
do výtvarných dílen byl program 
Petra Hájka, který začal s projek-
tivní arteterapií ve skupině. Primář 
Vladimír Mikula podporoval jejich 
rozvíjení.

Vy sama jste se arteterapeutkou 
nestala automaticky. Jaká je vaše 
profesní dráha?

Už jako dítě jsem si hodně malo-
vala. Chtěla jsem se živit rukama 
a výtvarnou prací. Mamka byla 
zásadně proti takovému studiu, tak-
že jsem absolvovala zdravotnickou 
školu. Dvanáct let jsem pracovala 
v Dětské psychiatrické léčebně 
v Brankách na Moravě. I tam jsem 
s dětmi malovala, kreslila a mo-
delovala. Později jsem na základě 
informací od kolegyně o psycho-
terapii a arteterapii přešla do kro-
měřížské psychiatrické léčebny na 
specializované oddělení 18 B, kde 
jsem pracovala u prof. Stanislava 
Kratochvíla jako psychoterapeut-
ka. Od ledna 1993 jsem v ateliéru 
arteterapie. A do mého programu 
jsem začala nabízet psychoterapii, 

individuální arteterapii a projektiv-
ní arte pro klienty s psychotickým 
onemocněním. 

S jakými nemocemi přicházejí pa-
cienti do ateliéru?

Setkávám se s klienty s neurotickou 
poruchou, depresemi, se sebepoško-
zováním, s různými závislostmi: na 
alkoholu, lécích, příjmu potravy, po 
sebevražedném pokusu, po trauma-
tických zážitcích, jako je znásilnění 
či sexuální zneužívání. Přicházejí 
klienti se sociální fobií, lidé na po-
zorování s vyloučením nebo potvr-
zením diagnózy. Přibývá i klientů 
s poruchami příjmu potravy. 

Můžete popsat metody arteterapie, 
které používáte?

Je úplně jedno, z jakého prostředí 
klient přichází. Není důležité, jaké 
má vzdělání, kde pracuje, kdo jsou 
jeho blízcí. Nabídnu mu výtvar-
né materiály a možnosti našeho 
ateliéru. Může tvořit sám, aniž by 
mu kdokoliv zasahoval do jeho 
práce a představ. Obvykle začína-
jící návštěvníci ateliéru žasnou nad 
vystavenými obrázky a uleknou se, 
že s tím, co dovedou, sem nepatří. 
Každý, kdo zde strávil nějaký čas, 
ví, že tvoří podle svých schopností 
a sil. 

Jaké vlastnosti by měl mít dobrý 
arteterapeut?

Především by to měl být 
zdravý člověk, aby klient 
vycítil, že žije normálním 
životem. Když je potřeba, 
je statečný a otevřený. Ne-
posiluje tak zbabělost nebo 
pohodlnost, nechová se jako 
nemocní v léčebně. Co kli-
enta učí, sám v životě umí.  

Mluvíte s klienty o tom, co 
vytvořili?

Arteterapie je především 
velké tajemství. Ale když 
někdo přijde s tím, že chce 
o svém tvůrčím vyjádření 
mluvit, vypovídat se, vše-
ho nechám a věnuji se jen jemu. 
V individuální arteterapii dostává 
klient pomůcky k malování a také 
arteterapeutický deník, do něhož 
zaznamenává svá intimní sdělení, 
kde odhaluje svou duši a napíše 
věty, které v životě nikomu neřekl. 
Je to náš společný deník. První 
arteterapeutický úkol je vždy Moje 

rodina a výtvarná technika je koláž. 
Další zadání pak vždy vyplývají 
z potřeb terapie. 

Jaké výtvarné techniky si klienti 
nejčastěji vybírají?

Od kreseb přes koláže, olejomalby, 
akvarel, akryl až po linoryty. Široký 
je také okruh témat. V grafomoto-
rické stopě za sebou autor zane-
chává němého svědka svého nitra 
v podobě linie, výběru barvy nebo 
otisku prstů.  

Přibližte člověku, který zatím nikdy 
nepoznal změnu duševního stavu a 
nedostal se do péče psychiatrů, co 
prožívá váš klient?

Autor výtvarných prací pobývá 
v naší léčebně se smíšenými pocity. 
Je zaskočen a opakovaně se mu 
vrací myšlenka o vztahu k životu 
a ke světu. Nebylo jeho přáním 
být právě zde. Je v léčebně s ne-

mocí, potížemi, problémy, novými 
starostmi, je tady sám za sebe. Na 
čas opustil svůj domov, ocitl se za 
plotem, na území, kde je zbaven 
volnosti, ale má příležitost výtvarné 
tvorby podle svých představ. Touto 
pravidelnou docházkou do ateliéru 
a odevzdáním výsledků se může 
dobře připravit na přechod z léčeb-

ny do běžného života. U mnohých 
nemocných, i když samozřejmě ne 
u všech, je činnostní arteterapie 
důležitou léčebnou metodou. 

Při práci s klienty musíte být maxi-
málně soustředěná, abyste dokáza-
la vcítit se do jejich stavu a nabídla 
jim účinnou pomoc. Dokážete se 
zbavit všech těch vyslechnutých a 
zažitých trablů, abyste si je neod-
nesla domů?

Opravdu prožívám naplno situaci 
klientů, takže mi je někdy do pláče, 
nebo s nimi prožívám upřímnou ra-
dost. Na konci pracovní doby, kdy 
je čas jít domů, si vyhodnotím, co 
jsem udělala dobře, co mohlo být 
jinak nebo líp. Pak zamykám dve-
ře a odcházím přes bránu s čistým 
svědomím, že víc jsem už nemohla 
udělat. Projdu bránou, už mě zdra-
ví známí lidé a jsem někde jinde. 
Ráno přicházím do známého pro-

středí a už myslím 
na paní Zuzanu, 
na paní Šárku, 
s čím přijdou, zda 
se smíchem nebo 
s pláčem a co bu-
deme dělat. 

Co vám osobně 
přináší v tomto 
náročném povo-
lání radost?

Na vernisáži Umě-
ní je stav duše 
v muzeu se objeví 
bývalí klienti, kte-
ří přijeli z veliké 
dálky, a pochlubí 

se, že prožívají nádherný život, že 
mají rodinu. A často řeknou: „Paní 
Rudolfová, vy jste moje druhá ma-
minka, vy jste mi zachránila život.“ 
Na základě nasazení v mé terapii 
jim odpovím: „Já to vím.“ Co víc 
bych si mohla přát?

Text a foto: M. Karásek

Emilie Rudolfová: Když nemoc vezme člověku svobodu...
Vstupuji do arteterapeutického ateliéru Emilie Rudolfové v Psychiatrické 
léčebně. Krátce před mým příchodem skončilo jedno terapeutické sezení a 
za hodinu začne další. Asi jsem paní Rudolfovou připravil o čas k obědu, 
za což se dodatečně omlouvám, ale co jsem se dozvěděl, stálo za to. 



Vážení rodiče, 

rádi bychom vás pozvali k vítání vašeho dí-
těte do života. Obřad se koná vždy v sobotu 
v obřadní síni kroměřížské radnice. Je možné 
domluvit se na individuálním termínu jen pro 
jednu rodinu, nebo na vítání pro tři rodiny, 
které je zpestřeno vystoupením dětského 
folklorního souboru Rozmarýnek při ZŠ 
Slovan. Vítání je určeno pro děti s trvalým 
pobytem v Kroměříži. Bližší informace vám 
sdělí matrikářky na tel. 573 321 183. (pří-
padně 573 321 180-2).  

Do konce roku 2011 
nabízíme tyto termíny: 

Hromadné vítaní s Rozmarýnkem  
5. listopadu

Individuální vítání
8.října, 15. října, 22. října, 

5. listopadu, 26. listopadu, 10. prosince 

Těšíme se na vás a vaše miminko
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Aleš Hub Barbora Parobková

Nikola Machalová

Richard Jung

Sára Čapková

Tobiáš Neudecker

Slavnostní vítání malých občánků na kroměřížské radnici 





Inzerujte v Kroměřížském zpravodaji
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Bohuslav Brouk: 
O šalbě svobody a filosofie
Melete si pořád svou: Svoboda 
a demokracie! Autor ve svých 
úvahách radikálně a provokativně 
demytizuje fundamentální hodnoty 
a pojmy, tradičně považované za ne-
zpochybnitelné – filosofii, svobodu a 
demokracii.

Jiřina Prekopová: 
Když dítě nechce spát
Bezesné noci, které rodiče tráví ne-
konečnými pokusy o uspání svých 
dětí, bývají velkým problémem 
v mnoha rodinách. Známá dětská 
psycholožka přináší ve své knize 
užitečná doporučení, jak mohou 
rodiče svým dětem trpícím nespa-
vostí zajistit klidný spánek. Kniha je 
praktickým rádcem, poskytuje mno-
hé podněty a zároveň upozorňuje 
rodiče na chybné kroky, kterých se 
mohou v souvislosti se spánkem 
dětí dopustit. Je určena rodičům dětí 
od nejútlejšího věku.

Arnošt Lustig: 
Démanty noci
Soubor povídek, které nedávno ze-
snulý autor napsal na základě svých 
válečných prožitků a vydal v Mladé 
frontě již v roce 1958. Tato kniha 
patří k vrcholům Lustigovy tvorby, 
byla přeložena do několika jazyků. 
Nyní vychází opět v původní podo-
bě, jak ji autor před více než padesá-
ti lety napsal. Uchvacující hrdinství 
mladých lidí tváří tvář kruté realitě.

Petra Nachtmanová: 
První noc bez lásky
Právo první noci čeká na Červeném 
dvoře každou nevěstu. Hodlá ho 
uplatňovat nový pán, který nastoupil 
po smrti bývalých majitelů. Hořkou 
rozlučku s panenstvím nesou dívky 
rozdílně. Některá se s osudem smíří, 
jiná volí tragický konec. Příběh je 
inspirován pověstí „Nevěstina lou-
ka“ z Českokamenicka.

J. D. Robb: 
Smrtící posedlost
Krvavé řádění přežila pouze Nixie. 
Bylo jí devět...  Eva Dallasová, po-
licistka z blízké budoucnosti, opět v 
boji s nelítostnými vrahy.

Další tituly a novinky najdete 
v knihovně nebo na webových 
stránkách www.knihkm.cz

Dne 5. prosince si připomeneme 
15. výročí zápisu komplexu zahrad 
a zámku v Kroměříži na listinu 
UNESCO. Mezi založením Klubu 
UNESCO Kroměříž v roce 1991 
a zápisem kroměřížských památek 
existuje souvislost. Bez všestranné 
činnosti klubu by k zápisu pravdě-
podobně nedošlo. 
Když v Praze v roce 1991 jednal 
generální ředitel Frederic Mayer 
s prezidentem Václavem Havlem 
o obnovení účasti ČR na práci 
UNESCO, připravovaná úmluva 

dala podnět k založení městského 
klubu, který bude usilovat po vzoru 
Českého Krumlova, Telče, Kutné 
Hory a dalších měst o zápis kromě-
řížských památek na listinu světové-
ho dědictví. Ustavující schůze klubu 
konaná 9. září 1991 zahájila nároč-
nou práci na přípravách žádosti. 
První návrh byl zamítnut, neboť ne-
vyjadřoval světovou výlučnost na-
šich památek. Za osobního přispění 
tehdejšího starosty Petra Dvořáčka, 
předsedy klubu Antonína Lukáše, 
členky klubu a senátorky Evy Nová-

kové a zejména ředitele NPÚ Brno 
Zdeňka Nováka, pozdějšího náměst-
ka ministra kultury, nakonec vznikla 
žádost nová vyzdvihující především 
výjimečnost Květné zahrady.  
Spolupráce Klubu UNESCO 
s ústředními orgány stále přináší 
světový zájem o činnost a kulturu 
města Kroměříže. Potvrzuje to 
v loňském roce podepsaná smlouva 
mezi Klubem UNESCO a ředitelkou 
Národního památkového ústavu ing. 
arch. Naděždou Goryczkovou.  
 Antonín Puchar

 Kroměříž - „Neříkám záměrně vá-
žené dámy, vážení pánové, ale rov-
nou milí přátelé, neboť za ty roky 
nabyly naše vzájemné vztahy víc 
na srdečnosti a osobních vztazích,“ 
oslovila starostka města Daniela 
Hebnarová v obřadní síni kroměříž-
ské radnice skupinu seniorů z Nitry, 
která přijela 22. září na pozvání 
Klubu seniorů Kroměříž. 
Během jednodenního pobytu zhléd-
li expozice Muzea Kroměřížska, 
Podzámeckou zahradu a Zámecké 
vinné sklepy. Odpoledne pak pat-
řilo přátelskému posezení s hudbou 
v prostorách Klubu starý pivovar. 
„Naše vzájemné návštěvy mají 
dlouhou tradici. Patří k nim ukázka 
zajímavostí města – to se nám už 

těžko hledá, beseda s představiteli 
města, kteří mají velké pochopení 
pro naše setkání a pak posezení 
u muziky v klubu,“ přiblížil nám 

každoroční setkání seniorů partner-
ských měst předseda Klubu seniorů 
v Kroměříži Vladimír Koutský.  
 (kam)

Senioři z Nitry navštívili přátele v Kroměříži

Oslovte s námi 13 600 kroměřížských domácností
l distribuce zdarma do všech domácností 
v Kroměříži i místních částech - Bílany, Drahlov, 
Hradisko, Kotojedy, Postoupky, Těšnovice, Trávník, 
Vážany, Zlámanka.

l objednávání inzerce: tel. 573 321 222,

e-mail: zpravodaj@mesto-kromeriz.cz

Ceník inzerce 
Základní modul 46 x 65 mm 500Kč
1/8 strany  95 x 64 mm 1000 Kč
1/4 strany   95 x 130 mm 2000 Kč
1/2 strany  194 x 130 mm 4000 Kč
1 strana  194 x 262 mm 8000 Kč

Nejdřív založili klub UNESCO, pak teprve přišel zápis



Plavání pro veřejnost
pondělí   sanitární den
úterý až pátek   17 - 21 h
sobota   11 - 20 h
neděle  12 - 18 h

Plavání pro důchodce a TZP
úterý a čtvrtek  13.30 - 14.30 h

více na www.bazen.kromerizan.cz

Školka bruslení
Hokejový klub Kroměříž pokračuje 
ve své úspěšné tradici a pro letošní 
sezonu připravil pro děti ve věku 
4 - 8 let školku bruslení. Školka 
bruslení je určena pro chlapce i 
dívky a je proložena řadou her a 
dětských soutěží.  Výuka bruslení 
probíhá zpravidla 2x v týdnu o 
sobotách i nedělích a je vedena 
profesionálními trenéry. Více 
informací na www.hk-kromeriz.cz

Veřejné bruslení
Během sezony 2011 / 2012 probíhá 
o víkendech bruslení pro veřejnost. 
Aktuální informace naleznete na 
internetových stránkách www.hk-
kromeriz.cz v sekci rozpis ledu.

Domácí zápasy
mužů v říjnu
V říjnu startuje Krajská liga mužů 
a Hanáci se představí v několika 
domácích zápasech:
l sobota 1. 10. v 17 hodin proti 
HCM Warrior Brno
l sobota 15. 10. v 17 hodin proti 
HC Brumov-Bylnice
l sobota 29. 10. v 17 hodin proti 
HC Uherský Brod.

Nad Bajdou létali skokani na lyžích 
Kroměříž - První zářijovou sobotu 
se veškeré freeski dění přesunulo 
do Kroměříže, kde bylo připraveno 
grandiózní zakončení léta v po-
době akce Krom Wars. Všichni 
se na to hodně těšili a nakonec se 
dočkali. Počasí připravilo tropický 
den. Nevšední atrakce, meziná-
rodní obsazení startovního pole a 
sálající slunce vylákaly na Bajdu 
davy zvědavých fanoušků. Kou-
pališti dominovala dvanáctimet-
rová rozjezdová rampa s odrazem. 
V její blízkosti stáli připraveni 
borci v přilbách a na lyžích. Z nich 
porota vybrala finálovou osmičku. 
Po špičkových výkonech a exhi-
bičních skocích zvítězil Bartek Si-
biga z Polska, stříbro získal Marek 
Skála (ČR) a třetí příčku obsadil 
Michal Peč (ČR). Krom Wars sice 
dominovala areálu Bajda, ale pro 
návštěvníky byl připraven bohatý 
doprovodný program. Například 

trampolínová exhibice, vystoupení 
breakdance skupiny 2BC, exhibi-
ce snowboardingu nebo plážový 
volejbal. Desítka šťastných vylo-
sovaných návštěvníků se proletěla 

nad Kroměříží vrtulníkem. Sobota 
na Bajdě byla bohatá na zážitky a 
bude jen dobře, pokud tady vzniká 
nová tradice.   M. Karásek 
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Družstvo mladších žáků se v neděli 
18. září zúčastnilo přípravného 
utkání v Lanškrouně. Systém tur-
naje byl velmi atraktivní. Hrálo se 
2x 15 minut a každá polovina se 
počítala jako samostatný zápas, tedy 
za 2 body. V případě rovnosti bodů 
o vítězi vzájemného duelu rozhodo-
valy samostatné nájezdy. Turnaje se 
kromě domácích Orlů a našeho klu-
bu zúčastnili také HC Uničov a HC 
Metuje. Mladí Hanáci sehráli dvě 
velmi dramatická utkání s Uničo-
vem, v nichž vybojovali rozhodující 
vítězství v samostatných nájezdech. 
Družstva Metuje a Lanškrouna 
porazili jednoznačně a z turnaje si 
odvezli zlaté medaile.

HK Kroměříž - HC Uničov 
0:2, 1:0 (samostatné nájezdy 1:0)
HK Kroměříž - HC Metuje 
4:0, 2:0 (samostatné nájezdy 1:0)
HK Kroměříž - HC Orli Lan-
škroun 4:1, 4:0 (samostatné nájezdy 
1:0)  (kh)

Mladší žáci v Lanškrouně vybojovali zlato

Družstvo mladších žáků HK Kroměříž. Sestava: Hasala – Dluhoš, Vozdec-
ká, Holík, Zemanová, Brada – Lukeš, Hradil, Zmeškal -  Andrýsek, Kudlič-
ka, Světlík – Táborský, Apolenář, Kučera.

Čternáři, napište nám
Kontakt:

zpravodaj@mesto-kromeriz.cz 
tel.: 573 321 210, 

www.mesto-kromeriz.cz

Běh naděje přispěl na podporu výzkumu rakoviny  
Kroměříž - Evropský týden mobility bývá v Kroměříži kaž-
doročně spojen s tzv. Během naděje. Sportovně společenská 
humanitární akce našla inspiraci v někdejším Běhu T. Foxe. 
Také Běh naděje, jehož kroměřížským organizátorem je T. J. 
Sokol, je pořádán na podporu výzkumu rakoviny. Letošní 4. 
ročník se uskutečnil ve středu 21. září na Hanáckém náměstí 
a jeho okolím také vedla běžecká trať. Tu bylo možné absol-
vovat jakýmkoliv způsobem, ať už chůzí, během, či na koleč-
kových bruslích nebo kole. „Do letošního ročníku se zapojilo 
692 registrovaných běžců.  Akce je spojena s veřejnou sbírkou 
na podporu výzkumu dětské onkologie v Brně a její výtěžek 
letos činil asi sedm tisíc korun,“ uvedla jednatelka T. J. Sokol 
Jaroslava Krejčiříková.   (pz)
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Mistrovství ČR v orbě: Koně i moderní zemědělské stroje

38. ročník Mistrovství ČR v orbě 
v Postoupkách přinesl jedinečnou 
podívanou. Nejlepší oráči 
předvedli zručnou práci s pluhem 
taženým koňmi i traktory. K vidění 
ale byla i přehlídka moderní 
techniky, ukázky práce s koňmi i 
jízdy koňským povozem. K tomu 
všemu pořadatelé zajistili takřka 
letní počasí.  

Hry bez hranic byly hlavně zábavou pro klienty i personál

Když Sociální služby města Kroměříže pořádají 
některou ze svých akcí, vždy je to událost očekávaná 
všemi klienty. Atmosféra takových setkání bývá 
neopakovatelná a výjimkou nebyly ani letošní Hry 
bez hranic. Zatímco vítězství tu má jen symbolický 
význam, pravou výhrou je nasazení a smysl pro 
humor všech účastníků, ředitele SSMK Ivo Vojtka 
nevyjímaje. Foto a text na straně: pz, kam


