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Na svátek sv. Štěpána bylo mimořádně jasno, a tak se dařilo i létajícímu fotografovi Aleši 

Karbanovi, který pro čtenáře Kroměřížského zpravodaje pořídil několik nevšedních pohledů 

na Kroměříž.
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Ohlédnutí za rokem 2009

Když jsme si na konci loňského roku na-

vzájem přáli vše nejlepší do roku 2009, již 

tenkrát jsme podvědomě tušili, že celosvě-

tová hospodářská krize zasáhne i Česko. 

Málokdo však předpokládal tak rychlý a 

hluboký pokles výkonu národního hospo-

dářství. Když jsme schvalovali rozpočet 

města na rok 2009, předpokládali jsme, že 

se veřejné rozpočty jistě propadnou a bude 

méně peněz na rozvoj města. Úsporný roz-

počet jsme nastavili tak, abychom mohli na 

investice čerpat nikoliv peníze z městské po-

kladny, ale hlavně dotace z Evropské unie. 

To se nám díky dobré přípravě projektů, 

za což děkujeme odboru rozvoje a obecně 

prospěšné společnosti KROK, dařilo v míře 

vrchovaté. Zahájili jsme například rekon-

strukci Hanáckého náměstí, které bude 

dokončeno v květnu 2010, a v červnu je spo-

lečně předáme občanům do užívání. Město 

tak získá velmi pěkné nové náměstí, které 

má potenciál převzít mnoho funkcí dalšího 

společenského centra. Tím spíše, že v areálu 

náměstí od letošního roku sídlí vysoká škola, 

kterou navštěvuje několik stovek mladých 

lidí. Je to již druhá vysoká škola, která pů-

sobí v Kroměříži. Získáním této vysoké školy 

jsme také mimo jiné splnili náš závazek vám, 

spoluobčanům, v oblasti vysokého školství.  

Další zdařilou akcí je vybudování cyklo- 

stezky, která spojuje Kroměříž s Kvasicemi a 

dále nás napojuje na cyklostezku u Baťova 

kanálu. Tato stezka je tak oblíbená, že sotva 

byla položena první vrstva asfaltového ko-

berce, hned byla cílem nejen cyklistů, ale i 

jezdců na kolečkových bruslích. Aby se dala 

položit poslední vrstva asfaltového krytu, 

museli stavaři požádat o součinnost policii, 

tolik bylo zájemců o projížďku. Tato stav-

ba bude uvedena do trvalého užívání také 

v červnu 2010.

Nově vybudovaný domov pro seniory 

v Purkyňově ulici už je také součástí města a 

jeho spokojení obyvatelé si svůj život bez něj 

nedovedou ani představit.

Nejen prací je však člověk živ. Je třeba při-

pravovat pro občany i kulturní akce. Navá-

zali jsme na úspěšnou výstavu pohyblivých 

předmětů, soch v Květné zahradě a připra-

vili jsme výstavu děl známého amerického 

umělce Andy Warhola. Tato výstava měla 

velký úspěch nejen mezi našimi spoluob-

čany, ale stala se také cílem hromadných 

zájezdů milovníků děl tohoto význačného 

umělce. Zhlédlo ji okolo deseti tisíc návštěv-

níků.

Bohužel, když se vám společně daří, na-

jdou se vždy i závistivci, kteří by rádi viděli 

i něco negativního. Tak jsme čelili několika 

podnětům od „bdělých spoluobčanů“, kteří 

se obraceli na různá ministerstva s podněty 

na prošetření počínání radnice či starosty. 

Doposud jsme však při každé kontrole ob-

stáli. Je to nepříjemné, ale staré přísloví říká 

„Co tě nezabije, to tě posílí“ a já se jím řídím. 

Navíc tyto podněty mne neustále nutí kon-

trolovat své kroky a vzdělávat se v mnoha 

právních disciplínách, což mi jen prospěje. Je 

však smutné, že tito bojovníci za svou prav-

du neberou ohled na ostatní spoluobčany a 

jejich zájmy.

Rok 2010 bude rokem, ve kterém ještě 

silně pocítíme hospodářský propad, a tak 

bude i omezen přísun tolik potřebných pe-

něz do městské pokladny. S tím počítá i při-

pravený rozpočet na příští rok. Snažíme se 

vést radnici a její hospodaření co nejúspor-

něji. I nadále budeme využívat dotací Evrop-

ské unie na investiční a neinvestiční akce a 

tím šetřit naši společnou kasu.

Město Kroměříž  přeje všem svým obča-

nům v novém roce 2010 hodně osobních 

i profesních úspěchů. Věříme, že i nadále 

budeme hledat a nacházet společnou řeč a 

společnými činy se podílet na rozvoji našeho 

krásného města.                                 

Za kolektiv zastupitelů 

Mgr. Miloš Malý, starosta města
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Rozpočet města Kroměříže na rok 2010 (v tis. Kč)

daňové příjmy 60 240

závislá činnost 49 000

samostatná činnost 7 240

z kapitálových výnosů 4 000

daňové příjmy 48 500

právnické osoby 48 500

DPH 107 879

poplatky a odvody v oblasti životního 

prostředí 13 500

Poplatek komunální odpad 13 400

odvody za odnětí půdy a uložení odpadů 

 100

místní poplatky  5 040

poplatek za provozovaný výherní hrací 

přístroj 3 500

poplatek ze psů 800

poplatek za užívání veřejného prostranství

 590

poplatek z ubyt. kapacit 100

poplatek za laz. a rekr. pobyt 50

odvod výtěžku z provozování loterií  

- platby VHP 1 800

správní poplatky 13 000

daň z nemovitostí 21 000

Celkem 270 959

příjmy z vlastní činnosti 150

odvody příspěvkových organizací 10 300

Sociální služby města Kroměříže 8 300

školská zařízení 2 000

příjmy z pronájmu majetku 1 400

nájem školy Palackého 1 000

pozemky a ostatní majetek 400

příjmy z úroků a realizace fi n. majetku 7 890

podíl na HV Biopas 7 000

příjmy z úroků  160

příjmy z úroků FRB  350

příjmy z úroků SFRB 380

sankční platby 3 500

příjmy z fi nančního vypořádání 

ostatní nedaňové příjmy 25 6091

návrh dotace Cyklostezka Kroměříž-Kvasice

 13 386

návrh dotace Regenerace Hanáckého náměstí

 14 845

návrh dotace na sociální péči a pomoc v nouzi

 214 000

návrh dotace na výkon státní správy - sociální 

služby, ochrana dětí 700

návrh dotace Škola hrou 4 200

návrh dotace na regionální funkce knihoven

 2 270

návrh dotace Podpora využitia pamiatok 

UNESCO - cestovný ruch 690

návrh dotace Podpora využitia pamiatok 

UNESCO - inf. systémy 1 400

odpadové hospodářství Ekokom 400

nekapitálové příspěvky a náhrady 200

příjmy z úhrad z dobývacího prostoru 50

splátky půjček 7 140

splátky půjček z FRB 4 000

splátky nízkoúročeného úvěru ze SFRB 3140

Celkem 286 521

příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

 3 000

neinv. dotace od rozpočtů ústř. úrovně 56 842

dotace na výkon státní správy 42 989
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dotace na výkon zřizovatelské funkce 9157

dotace na školství 4 696

neinv.dotace od rozpočtů územní úrovně

 1 500

neinvestiční náklady na žáky ZŠ 1 500

investiční dotace 0

Celkem 58 342

Příjmy celkem 618 822

Výdaje běžné

      

platy zaměstnanců a OOV 84 360

platy zaměstnanců a OOV 84 200

platy kultura 100

projekty Zdravého města 60

povinné pojistné 29 560

soc.zabezpečení 21 520

zdravotní pojištění 7 640

ostatní povinné pojistné 400

nákup materiálu 3 686

vnitro  800

městská policie  500

kultura vč.KSP 150

Sbor dobrovolných hasičů 100

Zdravé město vybrané projekty 

Bezpečná komunita 50

stojany na kola 50

Klub seniorů 36

úroky  9 880

SFRB 380

úvěr 9 500

Foto:Aleš Karban
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energie 7 255

vnitro   6 300

kino 500

SDH 250

městská policie 35

Klub seniorů 170

služby 91 288

vnitro  15 000

odpadové hospodářství vč. MČ 31 000

hřiště, pískoviště, lavičky  900

hřiště,pískoviště,lavičky,veřejná zeleň  v MČ  

 1 300

sečení trávy a likvidace rostlinných zbytků 

 4 600

výsadba zeleně  750

studie zeleně 180

mobilní zeleň v centru města  200

ošetřování výsadby  1 500

hrabání listí  950

kácení a ořezy stromů vč. MČ  1 800

výsadba čestných hrobů a uzamykání 

hřbitova  230

služby veřejného osvětlení 9 500

služby veřejného osvětlení v MČ 2 500

montáž,demontáž a obměna vánočního

osvětlení 500

čištění komunikací a likvidace plevele 6 200

čištění komunikací a likvidace plevele v MČ

 570

zimní údržba vozovek,chodníků,veř.pro-

stranství a zastávek MHD 5 000

zimní údržba voz., chodníků, veř. prostr. 

a zastávek MHD v MČ 400

kultura a cestovní ruch 1 200

HK Kroměříž věcné břemeno 650

posudky a geometrické plány (150 stavební, 

350 mjpr) 500

právní služby 250

územně analytické podklady 500

provoz portálu ÚAP 110

studie, posudky,územní plán -  odboru 

rozvoje  700

posudky odborů dopravy 150, životní pro-

středí 100 250

digitalizace archívu,mapy - stavební úřad 

 450

digitální mapa Zlínského kraje 88

kultura - tisk a sazba Zpravodaje 400

likvidace divokých skládek v KM 200

likvidace divokých skládek v míst. částech 

 100

údržba Biocentra 280

deratizace  200

městská policie  370

Zdravé město vybrané projekty 130

služby peněžních ústavů 260

montáž a demontáž podia, vč. osvětlení  200

monitoring ovzduší, ochrana vod, stanovišť, 

ekologie, pr. služby 130

nájemné 70 skládky, 15 městská policie, 

50 lávka, 5 parkoviště 140

nájemné Bajda,prodejny místní části 180

koordinátor BOZP na stavbách 100

nájemné informační kanceláře VN č. 50 319
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stojany na kola, půjčovné  55

zdravotní služby - preventivní prohlídky 73

pronájem tribuny 85

odborné prohlídky mostů 45

Klub důchodců 35

projekt Besip 50

Sbor dobrovolných hasičů 100

provoz vodovodů 3

údržba naučných stezek 35

poplatky za lék. potvrzení - odbor soc. věcí 20

ostatní nákupy 17 901

opravy chodníků 1 900

dlaždičské práce vozovek a chodníků  400

živičné práce  1 200

dopravní značení,orientační značení 1 400

dešťové vpusti  650

světelná signalizace  300

opravy mostů a čekáren 250

bezbariérové přechody 200

Škola hrou 4 200

Podpora využitia pamiatok UNESCO cestovný 

ruch 1535

Podpora využitia pamiatok UNESCO 

informačné systémy 1116

projekty přeshraniční spolupráce 1 040

vnitro opravy a udržování 1 700

cestovné vnitro, vč. účastnických poplatků 300

programové vybavení vnitro 200

městská policie 550

fond starosty, pohoštění 350

kultura - mezinárodní kontakty 200

spoluúčast města na akcích 200

Sbor dobrovolných hasičů 150

Klub důchodců 10

odbor školství 40

Zdravé město 10

příspěvky a náhrady - ostatní výdaje 870

vnitro -  poplatky, náhrady, věcné dary  200

kultura, cestovní ruch 480

pohřby zesnulých 150

Sdružení hasičů ČMaS 40

neinvestiční dotace podnik. subjektům 1 300

WAA invest - parkovací příspěvek  300

provoz veřejného WC  400

Informační kancelář 465

Okresní hospodářská komora 50

provoz kina 85

neinvestiční dotace neziskovým a podobným 

organizacím 8 911

grantový systém 6 500

příspěvek na provoz Krok 2 000

Kroměřížsko pro sdružení cestovního ruchu 

 155

otevřené brány - farnosti 100

České dědictví Unesco 80

Sdr. historických sídel 31

členský poplatek Zdravé město 45

neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 

ústřední úrovně 50

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 50

neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 

územní úrovně  2 272

dopravní obslužnost 2 032

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu 90

Mikroregion Kroměřížska 150

neinvestiční transfery příspěvkovým a podob-

ným organizacím 73 420

ZŠ s právní subjektivitou vč.ŠJ a neinvestičních 

nákladů 20 000
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Foto: -kam- 

MŠ s právní subjektivitou vč. ŠJ 

a neinvestičních nákladů 12 000

Sociální služby města Kroměříže  8 300

Knihovna Kroměřížska vč. 2 270 tis. na regio-

nální funkce knihoven 12 270

Dům kultury provoz vč.účelových akcí 9 000

Správa majetku provoz sportovních zařízení 

 9 000

Správa majetku psí útulek 1 000

Správa majetku služby MŠ 300

Správa majetku provoz dětského dopravního 

hřiště 350

Správa majetku skládky, opravy v místních 

částech 200

SVČ Šipka  1 000

platby daní a poplatků  383

daně z převodu,vč. daně z nemovitostí 358

daň z příjmů právnických osob za obce

městská policie kolky, pojištění  25

sociální dávky 21 4000

sociální dávky a příspěvky na péči 21 4000

neinvestiční transfery  1 800

příspěvky fond sociálních potřeb 1 800

neinvestiční půjčky a úvěry SFRB 2 000

Celkem 548 936

Investiční výdaje

pořízení dlouhodobého hmotného majetku 

celkem 31 780

cyklostezka Kroměříž-Kvasice 3 860

regenerace Hanáckého náměstí 7 120

WC Hanácké náměstí 1 000

výletiště Drahlov 2 000

rekonstrukce Bezručova parku 6 500

rekonstrukce objektu č. p. 3191 5 000

odvlhčení suterénu č. p. 3191 1 500

revitalizace mlýnského náhonu Kotojedy 1 300

projektové dokumentace 1 500

rekonstrukce hřiště Zachar 2 000

investiční transfery veřejným rozpočtům 3 500

Zlínský kraj - kanalizace a silnice Kotojedy

 3 500

Celkem 35 280

Běžné výdaje 548 936

Investiční výdaje 35 280

Výdaje celkem 584 216

REKAPITULACE

Příjmy 618 822

Výdaje 584 216

Saldo příjmů a výdajů 34 606

Financování třída VIII.

Příjem 32 000

v tom investiční úvěr 32 000

Výdej 66 606

v tom

splátky investičního úvěru KB  31 248

splátky investičního úvěru ČSOB  5 218

splátky úvěrů - projekt ROP 27 000

SFRB splátka jistiny nízkoúročeného úvěru

 3 140

Celkem: -34 606

Schváleno: 17. 12. 2009
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Rozpočet města 

Kroměříže 

je maximálně úsporný 

Město Kroměříž již ví, s jakým rozpočtem 

bude hospodařit. Zastupitelé na posledním 

jednání v loňském roce 17. prosince schvá-

lili městský rozpočet na rok 2010. Radnice 

počítá s příjmy ve výši 618 milionů 822 tisíc 

korun a s výdaji 584 milionů 216 tisíc korun. 

Vzhledem k tíživému dopadu fi nanční krize 

je zřejmé, že kroměřížská radnice bude mu-

set v tomto roce maximálně šetřit. 

Rozpočet vychází z reálného propadu 

u daňových příjmů v návaznosti na jejich 

skutečné plnění v roce 2009 v řádu 50 mili-

onů korun oproti skutečnostem roku 2008. 

Nenaplnění příjmů je v souladu se zadáním 

zastupitelstva nahrazeno přijetím úvěru ve 

výši 32 mil. korun. „Nutno podotknout, že 

takto sestavený rozpočet už nedává mnoho 

prostoru pro další navyšování výdajů. Proto 

všechna další případná rozhodnutí o navý-

šení výdajů budou muset být řešena buď 

na úkor již schválených výdajů, případně 

jednorázovými příjmy z prodejů majetku 

města,“ upozornil starosta Miloš Malý. Šet-

řit přitom radnice začala i sama u sebe. „Při 

stavbě rozpočtu dostaly všechny odbory 

pokyn, že musejí své náklady snížit mini-

málně o 10 procent, což bylo dodrženo. 

Zastupitelé také akceptovali požadavek 

fi nančního výboru na průběžné kontroly 

plnění rozpočtu a na omezení maximální 

výše čerpání rozpočtu v prvním čtvrtletí, 

kdy je možné vyčerpat nanejvýš 20 procent 

plánovaných ročních výdajů. K 31. březnu 

2010 pak musí radní předložit zastupitel-

stvu vyhodnocení příjmů a výdajů a navrh-

nout případná opatření na další část roku,“ 

uvedl Miloš Malý.  

Během schvalování rozpočtu někteří za-

stupitelé navrhovali ještě razantnější úspo-

ry. Příliš vysoká se jim například zdála částka 

9,5 milionu korun na veřejné osvětlení ve 

městě a 2,5 milionu na osvětlení v místních 

částech. „Je to částka stejná už od roku 

2006 a navzdory stále vyšším cenám nedo-

šlo k navýšení v rozpočtu, a to díky výhodné 

smlouvě s dodavatelem energie. Omezení 

pouličního osvětlení se nám ale nejeví pro 

občany příliš bezpečné. Obávám se, že v 

době, kdy nebude v provozu veřejné osvět-

lení, by nám ve městě mohla vzrůst krimina-

lita,“ upozornil starosta.   

I přes značný pokles volných fi nancí 

však rozpočet zahrnuje i několik investič-

ních akcí, a to především s využitím dotací 

z Evropské unie. „Hlavními akcemi, které 

musíme dokončit a vyúčtovat, jsou výstav-

ba cyklostezky z Kroměříže do Kvasic a 

regenerace Hanáckého náměstí. Dále při-

pravujeme projekt pro školy, díky němuž 

můžeme posílit počítačové a programové 

vybavení škol. Projekt jim přinese zhruba 

11 milionů korun, z nichž město hradí jen 

15 procent. Obdobný projekt připravujeme 

i pro radnici. Cílem je zvýšení a zkvalitnění 

činnosti radnice prostřednictvím digitaliza-

ce,“ sdělil starosta. 

-pz- 

Oznámení redakce

V rámci reorganizace odborů Městského 

úřadu v Kroměříži došlo ke sloučení Odboru 

kultury, cestovního ruchu a státní památko-

vé péče s Odborem školství, mládeže a spor-

tu. Od 1. ledna 2010 vznikl nový Odbor škol-

ství, kultury a státní památkové péče, jehož 

je redakce Kroměřížského zpravodaje nedíl-

nou součástí. Od uvedeného data najdete 

redakci KZ v budově radnice „B“ na Husově 

náměstí, vstup od budovy Úřadu pro zastu-

pování státu ve věcech majetkových, 3. pat-

ro, dveře č. 302.

Miroslav Karásek
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Kroměřížští zastupitelé 

bilancovali své volební 

cíle 

Konec kalendářního roku je pro kromě-

řížské zastupitele obdobím, kdy pravidelně 

bilancují, které z bodů společného voleb-

ního programu se jim již podařilo splnit 

a které mají teprve před sebou. Po třech 

letech ve funkci se sice ještě nepodařilo 

naplnit všechny body programu, avšak více 

než polovinu z nich ano. Do konce voleb-

ního období však zbývá ještě téměř jeden 

rok a většinu stanovených cílů budou chtít 

zastupitelé splnit i v nelehké době fi nanční 

krize.  

„Na začátku tohoto volebního období 

jsme uzavřeli smlouvu, jejímž cílem mělo 

být splnění určitých programových bodů. 

Tuto smlouvu uzavřely ČSSD, ODS, Šance 

pro Kroměříž, KDU-ČSL a Strana zelených. 

Materiál zahrnuje 57 bodů, které se dotý-

kají základních směrů, jako je řízení radni-

ce, majetek a fi nance, vztah k veřejnosti, 

územní rozvoj města, životní prostředí, so-

ciální a bytová politika, zaměstnanost, ces-

tovní ruch, doprava, bezpečnost občanů, 

školství, kultura, sport, volný čas a nezisko-

vé organizace. Shodli jsme se v tom, že z 57 

bodů jich máme k dnešnímu dni 40 splně-

no,“ informoval starosta Miloš Malý. Podle 

něj průběh realizace cílů neočekávaně zpo-

malila fi nanční krize. „V době, kdy jsme si 

cíle nastavili, nemohli jsme předpokládat, 

že se hospodářská situace tak prudce zhor-

ší. Proto se v programu objevují například i 

takové body, jako je revitalizace vrchu Bar-

bořina s případnou možností výstavby roz-

hledny. Je však logické, že podobné plány 

nejsou v současné situaci aktuální. Záměr 

výstavby nového bytového domu v Purky-

ňově ulici také nesplníme, protože u tohoto 

bývalého vojenského objektu jsme změnili 

prioritu a v souladu s armádními podmín-

kami jsme ho přebudovali na domov pro 

seniory se speciálním využitím,“ vysvětlil 

kroměřížský starosta, který popsal i situaci 

týkající v médiích prezentované výstavby 

kanalizace v Horních Zahradách. „V oblasti 

životního prostředí máme bod, kterým si 

klademe za cíl iniciovat dobudování kana-

lizační sítě zejména v Horních Zahradách, 

ulici Jožky Silného a místních částech pro-

střednictvím společnosti Vodovody a kana-

lizace Kroměříž s využitím dotačních titulů 

EU a státu. Město, i když samo nemůže být 

nositelem těchto projektů, budování inici-

ovalo. Právě se dokončuje projekt, který 

kvůli nereálným fi nančním nárokům mění 

původní dokumentaci k podtlakové kana-

lizaci na provedení kanalizace gravitační, 

která je schopná obsloužit až 300 metrů 

ulice Chropyňské. Nebudeme však schopni 

odkanalizovat úplně všechny domy v této 

ulici. Pro tento záměr společnost VaK Kro-

měříž nemůže ani počítat s dotacemi z EU, 

protože Kroměříž již patří do aglomerace, 

v níž je 95 – 97 procent domácností na 

kanalizaci napojených, má splněnou povin-

nost čistit odpadní vody a plní tedy přísluš-

nou směrnici Evropského společenství. Z 

tohoto důvodu už nelze dotaci EU získat,“ 

uvedl Miloš Malý.  

Z cílů, kterých se již podařilo dosáhnout, 

jmenujme alespoň revitalizaci Hanáckého 

náměstí, která bude dokončena v květnu 

2010, podporu rozvoje cykloturistiky v po-

době budování cyklostezky z Kroměříže do 

Kvasic, či zřízení obecně prospěšné společ-

nosti Kroměřížská rozvojová kancelář, kte-

rá se zabývá přípravou projektů pro získá-

vání peněz z EU. „Díky této společnosti se 

nám daří získávat značné množství fi nancí 

při minimálním vynaložení vlastních zdrojů. 

Pro příklad uvádím, že na každou stokoru-

nu získanou z Evropské unie město přispě-

je pouze patnácti korunami,“ poznamenal 

starosta.    
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Bilance zastupitelů samozřejmě zahr-

nuje i plány do konce volebního období. 

„Rádi bychom ještě mimo jiné zpracovali 

přehled využití nemovitého majetku měs-

ta Kroměříže. Od 2. ledna 2010 dostane 

jeden pracovník fi nančního odboru úkol 

prověřit veškeré smlouvy a zjistit, jak je 

majetek využíván, jaká je jeho výtěžnost 

apod. Tím bude splněn i tento závazek,“ 

dodal starosta.   

-pz- 

Rumunský prezident 

ocenil přátelské vztahy 

s Kroměříží 

Městu Kroměříži se dostalo významné 

pocty. Rumunský prezident Traian Basescu 

ocenil dlouhodobě udržované přátelské 

vztahy města s jeho zemí. V pondělí 30. lis-

topadu udělil starostovi Miloši Malému, ja-

kožto hlavnímu představiteli města, Řád Za 

kulturní zásluhy. Stalo se tak při slavnostním 

setkání na rumunské ambasádě v Praze. 

Řády rumunský prezident uděluje kaž-

dým rokem podobně jako při příležitosti 

státního svátku český prezident. Letos 

toto ocenění převzalo dvanáct význam-

ných českých osobností, které působí v 

oblastech kultury, podnikání, náboženství 

apod. „Pan Miloš Malý byl prezidentem 

Rumunska Traianem Basescuem vyzname-

nám na návrh rumunského velvyslanectví. 

Řád osobně předala velvyslankyně Daniela 

Gitman během setkání organizovaného ru-

munským velvyslanectvím v Praze,“ potvr-

dila ambasáda. Zajímavostí je, že udělením 

řádu byl starosta povýšen do hodnosti rytíř 

v kategorii Propagace kultury. „Ocenění si 

velmi vážím, ale sám ho vnímám jako podě-

kování všem občanům našeho města, které 

už od roku 1969 udržuje intenzívní part-

nerské vztahy s rumunským městem Ram-

nicu Valcea. A právě v tomto partnerství 

spočívají hluboké a pevné vazby na Rumun-

sko. Poděkování tedy patří všem spolkům 

a občanům, kteří po léta pracovali na utu-

žování česko-rumunských vzájemných vzta-

hů,“ uvedl starosta Miloš Malý. „Podobné 

vyznamenání v hodnosti důstojník obdržel 

i někdejší dlouholetý ředitel kroměřížského 

Domu kultury Vladimír Gardavský, který 

se věnuje česko-rumunským vztahům i na 

poli badatelské činnosti, zejména v oblasti 

válečné a poválečné historie,“ dodal sta-

rosta. 

Kroměříž s Rumunskem udržuje přátel-

ské vztahy na mnoha úrovních, ofi ciálními 

delegacemi počínaje, přes setkávání škol, 

zájmových spolků a sdružení až po přátel-

ské vazby jednotlivých rodin. V roce 2004 

dokonce město navštívila hlava státu, před-

chůdce dnešního prezidenta Ion Illiescu.

-pz- 
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Do oprav památek 

se bude v Kroměříži 

investovat i letos

Kroměřížská radnice se bude i letos uchá-

zet o fi nanční prostředky z Programu rege-

nerace městských památkových rezervací. 

Už nyní město vybralo objekty, do jejichž 

oprav by bylo třeba v příštím roce investo-

vat. Tak jako v uplynulých letech na sezna-

mu fi gurují městské, církevní i soukromé 

objekty. 

Zastupitelstvo města Kroměříže ve čtvr-

tek 19. listopadu schválilo návrh Programu 

regenerace pro rok 2010. Podle něj by se 

mohl v příštím roce dočkat oprav Generál-

ský dům č. p. 33 na Velkém náměstí, který 

je v majetku radnice, tři památkově chráně-

né objekty v majetku fyzických a právnic-

kých osob, mezi nimž je například i cenné 

solárium v areálu tenisového klubu, a také 

chrám sv. Mořice včetně tří přilehlých budov 

a kostel sv. Jana Křtitele. „Jde o každoroční 

stanovení základního požadavku vůči Mi-

nisterstvu kultury České republiky tak, aby 

tento ústřední orgán mohl stanovit objem 

požadavků za celou republiku a následně 

i limit pro jednotlivé žadatele,“ vysvětlil 

vedoucí kroměřížského stavebního úřadu 

Miloš Prudil. Podle něj bude tento materiál 

na základě konečného stanovení prostřed-

ků z ministerstva upřesněn a teprve podle 

konkrétní výše příspěvku bude stanoven i 

rozsah prací. Celkový objem fi nančních po-

žadavků činí téměř 23 milionů korun, realita 

však v praxi bývá zpravidla mnohem skrom-

nější, protože stát je schopen žadatelům po-

skytnout jen omezené množství peněz. 

Program regenerace Městské památko-

vé rezervace zahrnuje městské, církevní i 

soukromé objekty a každý subjekt se na 

opravách fi nančně podílí. „Každoročně se 

snažíme využívat dotace poskytované mi-

nisterstvem kultury na opravy v městských 

památkových rezervacích. Jejich čerpání je 

však vázáno přísnými pravidly,“ uvedl kro-

měřížský místostarosta Petr Sedláček. 

O výběru jednotlivých objektů rozhoduje 

zastupitelstvo, které také musí významnou 

částkou přispět z rozpočtu města. Poměr 

investic je přitom v rámci programu jasně 

stanoven podle toho, kdo je vlastníkem pa-

mátkového objektu. „Je-li jím radnice, musí 

se na fi nancování oprav podílet nejméně 

padesáti procenty. Stát může poskytnout 

maximálně padesát procent, většinou však 

jeho příspěvek bývá nižší,“ vysvětlil Sedláček. 

Pokud je majitelem opravované památky 

soukromá osoba, její minimální podíl činí 

čtyřicet procent. Stát pak přispívá maximálně 

padesáti procenty a  radnice do oprav musí 

vložit nejméně deset procent nákladů. „V pří-

padě, že je opravovaný objekt  v majetku 

církve, stát může formou dotace poskytnout 

až 70 procent. Město ze svého rozpočtu dává 

minimálně 20 procent a alespoň deseti pro-

centy se musí na opravách podílet vlastník. 

Vzhledem k tomu, že církev zpravidla nemá 

dostatek prostředků na rekonstrukci svých 

památek, často přispíváme na úhradu církev-

ního podílu i my,“ dodal místostarosta. 

-pz- 

Solárium v areálu tenisového klubu.

Foto: Miroslav Pilát 
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Návrh programu regenerace PMR pro rok 2010 
 

Památky v majetku města Kroměříže Celkové náklady (tis. Kč)

Měšťanský dům, tzv. Generálský, č. p. 33, Velké náměstí  400,-

Celkem 400,-  

 

Památky v majetku fyzických osob nebo právnických osob Celkové náklady (tis. Kč)

Měšťanský dům č. p. 47 „U zlatého stromu“, Velké náměstí 2 500,- 

Solárium TC Bajda, Na Sladovnách 4 530,- 

Měšťanský dům č. p. 199, Jánská 15 1 053,-

Celkem 4 083,-

 

Památky v majetku církví Celkové náklady (tis. Kč)

Chrám sv. Mořice, Stojanovo náměstí 14 208,- 

Domy Stojanovo náměstí č. p. 4, 5, 6 – II. etapa 787,- 

Kostel sv. Jana Křtitele, Masarykovo náměstí 1 500,-

Celkem 16 495,- 

Celková suma 20 978,- 

Vandalové řádili v Podzámecké zahradě

Na jiném místě Kroměřížského zpravoda-

je píšeme o vysokých fi nančních částkách, 

jež město vynakládá na obnovu historic-

kých památek. Další a zcela zbytečné peníze 

putují na úhradu následků řádění vandalů, 

kteří si vybíjejí svoji sílu, často vybičovanou 

podpůrnými látkami, na dekoracích našich 

zahrad. Podzámecká i Květná zahrada jsou 

zapsány už jedenáct let na prestižní Listině 

světového kulturního a přírodního dědictví 

UNESCO, a je to jen proto, že lidé dokázali 

jejich nádheru udržet po staletí. Předáme je 

i my neporušené příštím generacím?

M. Karásek Foto: -kam- 
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Městská policie 

je v závěru roku 

tolerantnější 

Závěr roku patří předvánočnímu sho-

nu, nakupování ve velkém, svátečnímu 

zklidnění a pohodě, soukromí v rodině i 

přátelským vztahům, oslavám posledního 

dne roku právě uplynulého a prvního dne 

roku nastávajícího. Prostě citelnému vybo-

čení ze zavedeného režimu. Jak tyto dny ve 

službě tráví strážníci Městské policie v Kro-

měříži, jsme se zeptali ředitele Miloslava 

Skřebského. 

„Předně musím říct, že v průběhu těchto 

dnů nijak nesnižujeme počty strážníků ve 

službě, naopak na Silvestra ještě posiluje-

me zhruba na dvojnásobek. Ale samotná 

služba bývá viditelně klidnější. Lidé jsou 

v těchto dnech k sobě navzájem ohledu-

plnější, tolerantnější, nevyhledávají příčiny 

k malicherným sporům. Jsou klidnější. Kle-

sá i výskyt trestné činnosti. Pro strážníky ve 

službě je přizpůsobeno jejich zázemí. Mají 

svůj stromek i o něco víc vánoční pohody a 

volnějšího režimu při odpočinku.“

Na Silvestra se strážníci hlavně zaměřují 

na používání takzvané zábavní pyrotechni-

ky, zejména osobami příliš mladými, neboť 

její užití má své zákonné předpisy, jejich 

porušení vede často k vážným úrazům 

s trvalými následky. Bohužel její uživatelé 

si často počínají hodně nebezpečně, vů-

bec nedomýšlejí, co se může přihodit. Až 

pozdě, na úrazovém oddělení nemocnice, 

přiznávají svoje pochybení. Strážníci kon-

trolují rovněž konzumování alkoholických 

nápojů mladistvými nebo osobami, jež 

ztrácejí sebekontrolu vlivem nadměrného 

požití alkoholu nebo jiných omamných 

látek. „Jinak ale chápeme, že to jsou dny, 

kdy se prostě hromadně oslavuje, někdo 

si zazpívá na balkonu nebo na ulici, takže 

přistupujeme k řešení některých případů 

s jistou dávkou tolerance. Samozřejmě, 

pokud podnapilá osoba ohrožuje své okolí, 

pak zakročíme.“  Když se podíváme do sta-

tistiky městské policie za uplynulé roky, dá 

se říct, že závěr roku probíhal v Kroměříži 

i v místních částech klidně, bez jakýchkoliv 

výrazných přestupků.

„Bylo by dobře, kdyby sváteční nálada a 

vzájemná tolerance občanů vydržela v no-

vém roce co nejdéle,“ uzavřel ředitel Měst-

ské policie v Kroměříži Miloslav Skřebský.

M. Karásek

Kroměříž slučuje odbory 

školství a kultury 

Počínaje novým rokem dochází na kro-

měřížské radnici k organizačním změnám. 

Vedení úřadu s platností od 1. ledna 2010 

slučuje odbor kultury, cestovního ruchu a 

státní památkové péče s odborem školství, 

mládeže a sportu. Nově vzniklý Odbor škol-

ství, kultury a státní památkové péče bude 

sídlit v radniční budově B na Husově náměs-

tí a jeho vedoucím zůstává Jiří Pánek. Od 

tohoto kroku si radnice slibuje efektivnější 

provoz a především fi nanční úsporu. 

Podle kroměřížského starosty Miloše Ma-

lého se nejedná o žádnou novinku, ale ná-

vrat modelu, který již v minulosti na radnici 

fungoval. „Vedení města dospělo k názoru, 

že v rámci úsporných opatření uvnitř orga-

nizace úřadu je rozumné tyto dva odbory 

sloučit. Ušetříme tak jednoho vedoucího, 

který odchází do důchodu, a dva další pra-

covníky. Celkem tedy sloučením ušetříme tři 

pracovní síly, na jejichž místa nebudeme mu-

set brát nové pracovníky,“ potvrdil starosta. 

Podle něj sloučení nebude mít dopad ani na 

efektivitu práce, ani na rozsah vykonáva-

ných činností. „Občané jsou zvyklí zejména 
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na služby poskytované stávajícím odborem 

kultury. Rozsah činností chceme nejen za-

chovat, ale do budoucna ještě rozšířit. Na 

mysli mám zejména provozování městské-

ho informačního centra, jehož přípravou se 

zabýváme. Mělo by být umístěno v přízemí 

levého křídla radnice směrem ke Klubu Starý 

pivovar. Už máme zpracovanou studii, k re-

alizaci ale zřejmě dojde až po komunálních 

volbách v příštím roce,“ uvedl starosta.  

-pz- 

Zastupitelé ocenili 

dárce krve

Zastupitelstvo města Kroměříže po 

projednání udělilo Pamětní medaili města 

Kroměříže Milanu Minaříkovi z Kroměříže 

za 50 bezpříspěvkových dárcovství krve. 

K ocenění na jednání zastupitelstva 17. 

prosince blahopřál i místostarosta města 

Petr Sedláček. 

-kam- 

Foto: -kam- 

Kraj přispěl 

dobrovolným hasičům 

na výstroj

Kroměřížští dobrovolní hasiči mají k dis-

pozici nové části své výstroje. Zasahovat 

budou moci v nových ochranných pomůc-

kách a oděvech. Toto vybavení mohli po-

řídit díky účelové neinvestiční dotaci Kraj-

ského úřadu Zlínského kraje, který Sboru 

dobrovolných hasičů Kroměříž na dokou-

pení části vybavení poskytl v rámci progra-

mu Financování sborů dobrovolných hasičů 

a varovných systémů celkem 35 tisíc korun. 

Na dofi nancování nákupu přispěla i kromě-

řížská radnice, která je zřizovatelem Sboru 

dobrovolných hasičů Kroměříž.

-pz- 

Kroměříž získala budovu 

Knihovny Kroměřížska

Město získalo do svého vlastnictví bu-

dovu, v níž sídlí příspěvková organizace 

Knihovna Kroměřížska. Celá transakce ne-

stála radniční pokladnu ani korunu. „Úřad 

pro zastupování státu ve věcech majetko-

vých objekt za více než 37 milionů korun 

na město převedl bezúplatně,“ potvrdila 

Jana Rennerová z úřadu. Město mělo bu-

dovu patřící státu zdarma ve výpůjčce. „I 

přesto, že jsme neplatili nájem, chtěli jsme, 

aby naše organizace, která pořádá pro ve-

řejnost řadu akcí, sídlila ve svém. Nyní se 

státem vyjednáváme ještě o převodu po-

zemků pod budovou knihovny,“ upřesnil 

mluvčí radnice Pavel Zrna. Stát zatím trvá 

na prodeji pozemků, nikoliv na bezúplat-

ném převodu. „Jednáme o tom už něko-

lik let a zatím hledáme cestu. Město na 

odkoupení pozemků nemá peníze,“ dodal 

Pavel Zrna.

Zpráva ČTK
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Kroměříž spolupracuje 

s městem Ružomberok 

na propagaci památek 

Kroměřížská radnice navázala spolupráci 

se slovenským městem Ružomberok. Obě 

města, disponující památkami UNESCO, 

společně využila možnosti získat evropské 

fi nanční prostředky z operačního programu 

Přeshraniční spolupráce Slovenské a České 

republiky. Projekty, k jejichž realizaci dojde 

v příštím roce, si kladou za cíl lépe propago-

vat památky obou měst a současně oživit 

cestovní ruch. 

První z realizovaných projektů nese název 

Podpora využití památek UNESCO v Kromě-

říži a Ružomberku – informační systémy. 

„Cílem projektu je podpořit využití pamá-

tek UNESCO na území měst Kroměříže a 

Ružomberka prostřednictvím vybudování 

tematických stezek a navazujícího infosys-

tému a zahájit spolupráci v oblasti společné 

propagace a šíření informací o památkách 

UNESCO,“ vysvětlila projektová manažerka 

kroměřížské radnice Pavlína Cveková. Měs-

to Kroměříž má již přitom část tohoto úkolu 

splněnou. Už v tomto roce začalo budovat 

takzvanou trasu UNESCO, která spojuje Ar-

cibiskupský  zámek a Podzámeckou zahradu 

s Květnou zahradou. Trasa byla označena 

bonzovými dlaždicemi speciálně uloženými 

do chodníků tak, aby návštěvníka snadno 

provedla historickým městem. Součástí 

infosystému jsou i rozcestníky, tři prosvět-

lené informační tabule a nízké infopanely 

umístěné u kostelů. Město Ružomberok 

pro změnu využije zkušeností Kroměříže 

pro přípravu vlastní naučné stezky spojující 

svou památku UNESCO, nedalekou vesnici 

Vlkolínec s původními dřevěnými stavbami, 

s centrem města Ružomberka. „Dále budou 

vytvořeny společné propagační materiály, 

zpracován krátký fi lm, který bude prezento-

vat obě památky UNESCO, a na webových 

stránkách obou měst budou umístěny inter-

aktivní prezentace těchto památek,“ uvedla 

Pavlína Cveková, podle níž činí rozpočet to-

hoto projektu celkem  118 794 eura, přičemž 

na Kroměříž připadá částka 80 405 eur. 

Druhým společně realizovaným projek-

tem je Strategie rozvoje cestovního ruchu 

Ružomberok – Kroměříž, podpora využití 

památek UNESCO. Hlavním cílem projektu 

je zvýšení počtu návštěvníků v obou turis-

ticky zajímavých územích se zaměřením na 

partnerský přeshraniční region. „V obou 

městech budou zpracovány strategie cestov-

ního ruchu, které po vyhodnocení současné-

ho stavu a defi nování možností jednotlivých 

regionů opírající se o koncepční dokumenty, 

záměry samospráv a místní podmínky by 

měly určovat společný postup obou partne-

rů na dosažení hlavního cíle – zvýšení počtu 

návštěvníků,“ vysvětlila Pavlína Cveková. 

Dále budou vytvořeny propagační materiály 

obou partnerů, dojde k vzdělávání pracov-

níků v oblasti cestovního ruchu. Rozpočet 

činí celkem 97 040 eur, přičemž na Kroměříž 

připadá 59 033 eura. 

-pz- 

Původní dřevěné stavby ve vesnici Vlkolí-

nec poblíž Ružomberku.
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Východní Morava bude 

na Regiontouru lákat 

lyžařským slalomem 

a cyklozávody

V pořadí již 19. ročník mezinárodního 

veletrhu turistických možností v regionech 

Regiontour a 20. ročník mezinárodního 

veletrhu průmyslu cestovního ruchu GO se 

uskuteční ve dnech 14. až 17. ledna 2010 

na brněnském výstavišti, tentokrát v nově 

otevřeném moderním pavilonu P. Hlavním 

sloganem letošního ročníku je „Dovolená 

pro každého“.

Cyklistické závody, atraktivní znalost-

ní soutěže o ceny a dokonce i virtuální 

projížďky po valašských sjezdovkách na 

trenažéru Nintendoo wii – to vše budou 

moci zažít návštěvníci expozice Východní 

Moravy na lednovém veletrhu cestovního 

ruchu v Brně. Zlínský kraj se tam bude pre-

zentovat jako místo, které je bohaté nejen 

na památky a lidové tradice, ale kde je také 

možné zažít plno zábavy.

 „Mottem letošní expozice je „Užijte si 

Východní Moravu“ a na vybraných atrak-

cích mohou návštěvníci potenciál zábavy 

v regionu také sami posoudit. Výstavní 

plocha bude rozdělena do čtyř sekcí podle 

turistických oblastí kraje. V sekci Kroměříž-

ska se bude soutěžit v jízdě na cyklotre-

nažérech, v sekci Zlínska a Luhačovicka se 

mohou návštěvníci zapojit do znalostní 

soutěže. Kdo v sekci Slovácko pozná jed-

notlivé atraktivity této oblasti na fotokar-

tách, dostane drobný dárek a postoupí do 

celodenního slosování. 

Poslední oblast, Valašsko, chystá pře-

kvapení pro všechny vyznavače zimních 

sportů v podobě trenažéru Nintendoo wii. 

„Asi málokdo jej zná, proto srdečně zveme 

všechny, aby si jej přišli vyzkoušet – aniž by 

se dotkli sněhu, zajezdí si slalom na sjez-

dovkách nebo zaskáčí na lyžích z můstku. 

Pokud nespadnou a splní předem určený 

výkonnostní limit, budou mít šanci získat 

cenu,“ uvedl náměstek hejtmana Zlínského 

kraje Jindřich Ondruš, který má v kompe-

tenci cestovní ruch.

 „Východní Morava se představí na ploše 

225 metrů čtverečních. Celkem se v každé 

ze čtyř sekcí, zastupujících jednotlivé tu-

ristické oblasti kraje, bude prezentovat na 

70 vystavovatelů. V našem těsném soused-

ství budou i ostatní moravské kraje – Olo-

moucký, Moravskoslezský a Jihomoravský. 

Všechny budou opět propojeny „zastáv-

kami“ a soutěží, denně se bude losovat o 

věcné ceny,“ doplnila ředitelka Centrály 

cestovního ruchu Dana Daňová.

Během veletrhu budou slavnostně před-

staveny a pokřtěny nové propagační ma-

teriály jednotlivých turistických oblastí 

Východní Moravy a také nový, společný 

materiál všech čtyř moravských krajů na-

zvaný „Morava a Slezsko – průvodce pěší-

ho turisty“. 

Foto: -kam-
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JAZZ CLUB KROMĚŘÍŽ

Navštivte: www.jazzkm.blog.cz 

KONCERT Y

PŘEDNÁŠKY

 Čtvrtek 11. února v 19 h – Koncert Hon-

zy a Františka Nedvědových. Divadelní sál 

Domu kultury v Kroměříži. 

 Úterý 12. ledna ve 14 h – O Číně – pro-

mítání DVD. Klubovna Centra pro seniory 

Zachar Kroměříž.

 Úterý 19. ledna ve 14 h – O zážitcích 

z cest – přednáší Helena Hanáková, CK 

LENA. Klubovna Centra pro seniory Zachar 

Kroměříž.

 Úterý 26. ledna ve 14 h – O Švabinského 

kruhu přátel výtvarného umění – předná-

ší jeho předsedkyně dr. Markéta Mercová. 

Klubovna Centra pro seniory Zachar Kro-

měříž.

 Čtvrtek 28. ledna v 16.30 h – Integrální 

spiritualita v pojetí procesuálního myšlení, 

přednáší PhDr. RNDr. Jurik Hájek. Pořádá Čes-

ká křesťanská akademie, místní skupina Kro-

měříž. Přednáškový sál Muzea Kroměřížska. 

 Památník Maxe Švabinského - přehlídka 

všech období a technik tvorby kroměřížské-

ho rodáka. Muzeum Kroměřížska.

 Příroda a člověk - Fauna, fl óra a archeo-

logické nálezy z regionu - například keltské 

osídlení Hostýna a stopy Slovanů. Muzeum 

Kroměřížska.

 Historie ukrytá pod dlažbou města. Kul-

turně-historický obraz města Kroměříže od 

jeho vzniku do raného novověku. Expozice 

je určena široké veřejnosti s tím, že zejména 

školám a mládeži nabídne interaktivní využití 

(téma: středověké město, stavební proměny 

města, památné objekty, řemesla a obchod, 

městská práva, tortura, středověká kuchyně, 

výsledky archeologického bádání apod.). 

Sklepní prostory Muzea Kroměřížska. 

 Jindřich Štreit – (AB) normalizace. Velká 

výstava světoznámého fotografa. Prozatím 

nevystavované a nepublikované velkofor-

mátové fotografi e přiblíží život v Českoslo-

venské socialistické republice v letech 1967 

až 1989, tedy převážně v době tzv. norma-

lizace, která byla ve skutečnosti něčím ab-

normálním, proto spisovatel Ludvík Vaculík 

vymyslel výstavě název (AB) normalizace. 

Výstava potrvá do 28. února 2010. Galerie 

Muzea Kroměřížska. 

 Furt dokola – obrázky z domácího de-

pozitáře – výstava obrazů Evy Navrátilové, 

členky Sdružení přátel výtvarného umění 

Kroměřížska. Kavárna Slavia Kroměříž. 

 Nao Higano –  „Konomichi“ – Ta cesta 

- světoznámá operní zpěvačka z Japonska a 

současně výtvarnice, členka Sdružení přátel 

výtvarného umění Kroměřížska, vystavuje 

své výtvarné postřehy o lidech, krajině a 

místech, které provázejí autorku na její cestě 

z Východu na Západ. Vernisáž je 12. ledna 

v 17 hodin. Její součástí bude i jedinečné pě-

vecké vystoupení Nao Higano s prezentací 

CD „Konomichi“. Výstava potrvá do 6. úno-

ra. Galerie kavárny Slavia v Kroměříži. 

 Hana Vosičková – autorská výstava ob-

razů. Výstava potrvá do 13. února. Galerie 

SCÉNA u Domu kultury v Kroměříži. 

 Jan Bureš, ml. – Mongolsko – země nedo-

tčená. Výstava unikátních snímků známého 

 Středa 20. ledna v 19 h – Koncert písnič-

kářů z Valašského Meziříčí Jana Hlucháně a 

Radka Gerly. Klub Starý pivovar Kroměříž. 

 Úterý 12. ledna od 16.45 h – Hudební vi-

zitka na vernisáži obrazů Nao Higano, svě-

toznámé operní zpěvačky a členky SPVUK.  

Kavárna Slavia Kroměříž.

 Neděle 24. ledna v 18.30 h – Novoroční 

přehlídka regionální kultury * Muzikanti * 

Divadelníci * Básníci * Výtvarníci – Folkloristi 

* Baviči * Novináři. Hledáme nové talenty. 

Pozvánka pro širokou veřejnost. Restaurace 

Oskol Kroměříž.

VÝSTAVY
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SVČ ŠIPKA, Úprkova 3268, Kroměříž, tel. 

573 339 054, www.svcsipka.cz

 Sobota 23. ledna od 14 hodin - Karneval 

pro děti. Sál SVČ Šipka.

 Internet pro veřejnost: Pondělí, úterý, 

čtvrtek a pátek vždy od 8 do 12 hodin. Stře-

dy jsou vyhrazeny maminkám na rodičovské 

dovolené.

kroměřížského fotografa, tentokrát z cest 

po Dálném Východu, která se pořádá k au-

torově životnímu jubileu. Zahájení výstavy 

je 21. ledna v 17 h. Výstava potrvá do 14. 

února. Galerie Muzea Kroměřížska. 

 

 Neděle 10. ledna v 18 h – Štěstí Květy Fi-

alové – populární herečka bude vzpomínat 

na fi lmové role i partnery, velkou kapitolou 

bude povídání o divadle. Přístavba Domu 

kultury v Kroměříži. 

 Středa 3. února v 18 h – E. Rovner: Vrátila 

se jednou v noci. II. jarní divadelní předplat-

né uvádí Divadlo na Vinohradech Praha. Hra-

jí V. Vydra, J. Jirásková nebo L. Švormová, J. 

Malá a další. Předplatné je vyprodáno. 

 Neděle 24. ledna od 14.30 do 16.30 h 

– Velký dětský karneval. Odpoledne plné 

her, soutěží, zábavy a rej masek, taneční vy-

stoupení DANCE POWER Mirky Louthanové. 

Společenský sál Domu kultury v Kroměříži. 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

MC KLUBÍČKO

KINO NADSKLEPÍ

Albertova 4062, Kroměříž. http://

klubickokm.cz, tel. 604 611 841

ZÁBAVA

DIVADLO

SVČ ŠIPKA

Milíčovo náměstí 488, tel.: 573 339 280. 

Agentura Kinoathény http://www.kino-

nadsklepi.cz/

 7. – 10. ledna – Dokonalý únik – americký 

akční thriller. V 17 a 19.30 h.

 11. – 13. ledna – Tři sezóny v pekle – čes-

ké milostné drama. V 17 a 19.30 h.

 14. – 17. ledna – Twilight sága: Nový 

měsíc – americký romantický fantasy horor. 

V 17 a 19.30 h.

 18. – 20. ledna – Zakletý v čase – americ-

ký romantický fi lm. Jen v 17 h.

 19. – 20. ledna – Zombieland – americká 

hororová komedie. Jen v 19.30 h. 

 21. – 24. ledna – Zemský ráj to napohled 

– česká mrazivá komedie. V 17 a 19.30 h.

 25. – 27. ledna – Stínu neutečeš – české 

drama s komediálními prvky. V 17 a 19.30 h.

 28. ledna – 3. února – Avatar – americký 

dobrodružný sci-fi  horor. Největší fi lmová 

událost roku 2009! V 17 a 20 h.

 4. – 10. února – Planeta 51 – animovaný 

dobrodružný fantasy fi lm pro děti z produk-

ce Velké Británie a Španělska. Jen v 17 h.

 4. – 10. února – Trable v ráji – americká 

romantická komedie. Jen v 19.30 h. 

 9. ledna – Vánoce v kině – české pásmo 

loutkových a animovaných pohádek. 

Představení začínají vždy v 15.15 h.

 23. ledna – Požár v Kocourkově – české pás-

mo krátkých fi lmových pohádek pro nejmenší. 

Představení začínají vždy v 15.15 h.

 18. ledna – Antikrist – mysteriózní horo-

rové drama z produkce Dánsko, Německo, 

Francie a Švédsko. 

Představení začínají vždy v 19.30 h.

KINO MLADÝCH

VEČERY NÁROČNÉHO DIVÁKA

Pravidelná setkávání každou středu v 17 h 

v 2. poschodí budovy bývalé Palackého ško-

ly, Tovačovského ul.

 13. ledna – Dolomity – p. Havelka

 20. ledna – Podunajskou cyklostezkou, 2. 

část. Foto dr. Voňka.

 27. ledna – Výroční členská schůze KČT 

od 16 hodin. 
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Smutná zpráva

Dne 12. prosince 2009 zemřela paní Ire-

na Hanáková, roz. Geráková z Kroměříže, 

dlouholetá členka smíšeného pěveckého 

sboru Moravan. Jejím odchodem ztrácíme 

jednu z nejspolehlivějších a nejobětavějších 

zpěvaček. Čest její památce. 

MORAVAN

Benefi ční koncert pomohl 

brněnské onkologii

Ve čtvrtek 3. prosince 2009 se v kostele sv. 

Mořice v Kroměříži konal benefi ční koncert 

Dívčího pěveckého sboru Střední pedago-

gické školy Kroměříž. Jeho výtěžek – 20 555 

korun – byl použit ve prospěch Masarykova 

onkologického ústavu v Brně. Sbormistrem 

pěveckého sboru je dirigent Jan Štěpánek, 

barytonové sólo zazpíval Roman Hoza, na 

varhany doprovázela Michaela Šarmano-

vá. Koncert se konal pod záštitou starosty 

města Kroměříže.          -kam- 

Foto: -kam-

Moravcova 430/16, tel. 775 946 677.  

www.jaspis.info  Otevřeno od pondělí do 

čtvrtka vždy od 13 do 17 h. Program každé 

JASPIS -  KLUB MLADÝCH Sbírka pomohla 

OS Korálky

Každoročně bývá pod vánočním stromem 

na Velkém náměstí v Kroměříži umístěna 

pokladnička, do níž přispívají občané na hu-

manitární účely. Sbírku pod současným vá-

nočním stromem pořádalo Občanské sdru-

žení Korálky při ZŠ a MŠ speciální Kroměříž.

Po závěrečném vyúčtování vynesla sbírka 

12 393 Kč. Celou částku použije OS Korálky 

na zabezpečení provozu automobilu pro 

svoz dětí do Základní školy a Mateřské školy 

speciální v Kroměříži.           -kam-

Děti představily 

adventní tradice

Žáci Církevní základní školy v Kroměříži 

sehráli na Velkém náměstí 22. prosince ve 

třech provedeních pásmo složené z tradic, 

jež se vážou k času adventu až do svátku 

Tří králů. Pod názvem Od adventu do Tří 

králů  ztvárnili hlavní postavy adventního 

a vánočního času a ukázali prastaré zvyky 

a pranostiky, jimž věnoval velkou pozornost 

především venkovský lid.                       -kam- 

Foto: -kam-
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Karel Zeman vystavuje 

v Muzeu Kroměřížska

Více než dvě stovky medailí, známek, ilu-

strací a grafi k reprezentujících uměleckou 

tvorbu předního českého grafi ka, medailéra 

a rytce Karla Zemana v posledním desetiletí 

vystavuje galerie Muzea Kroměřížska. Dílo 

brněnského výtvarníka získalo řadu národ-

ních i mezinárodních ocenění. 

Vernisáž 3. prosince ozvláštnila přítom-

nost bojové jednotky rakouských vojáků 

v uniformách z napoleonských válek, kteří 

za mohutného bubnování a s nasazenými 

bodáky připochodovali před muzeum. Na 

místě zatkli „zběha“ v pochybné uniformě, 

jinak přítele a obdivovatele uniforem z na-

poleonského období Karla Zemana. Ze za-

střelení zběha nakonec sešlo, výstava se ko-

nala za jeho přítomnosti. Přehled umělecké 

práce přiblížila Jitka Dvořáková. Výstava po-

řádaná k Zemanovým šedesátinám potrvá 

do 31. ledna.           -kam- 

Foto: -kam-

Setkání s kronikářkou 

Martou Zapletalovou

„O kronikách lze hovořit donekonečna,“ 

řekla v úvodu svého vyprávění pro čle-

ny Švabinského kruhu přátel výtvarného 

umění a další příznivce Marta Zapletalová 

v přednáškovém sále Muzea Kroměřížska 

15. prosince. 

„Povím něco o jejich sestavení,  zmíním se 

o zápisu letošního roku, připomenu kroniká-

ře Kroměříže od roku 1951 a pak se věnuji 

nejstarším kronikám města, jež se docho-

valy v okresním státním archivu.“ Pak už 

jen plynuly zajímavé informace proložené 

citacemi z kronik. Marta Zapletalová, dlou-

holetá učitelka, umí vyprávět poutavě jak o 

práci na kronice města, tak i o bohaté his-

torii biskupské rezidence. Městskou kroniku 

zpracovává od roku 1988. 

Tradiční předvánoční setkání Švabinského 

kruhu bylo obohaceno o promítnutí dvou 

fi lmových dokumentů z archivu Muzea 

Kroměřížska. Jeden zaznamenal návštěvu 

prezidenta T. G. Masaryka v Kroměříži 23. 

června 1928 a druhý světovou válkou zniče-

né město v roce 1945.

-kam- 

Foto: -kam-
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Mezinárodní projekt 

knihovny 

Knihovna Kroměřížska byla v roce 2009 

úspěšná v mezinárodním projektu Vzdělá-

váním k poznání (Education to Knowledge), 

který byl podán do programu Grundtvig 

– Projekty Partnerství a je fi nancován Ná-

rodní agenturou pro vzdělávací programy. 

V tomto programu to byl druhý pokus a 

jsme rádi, že úspěšný. 

Když pohlédneme do historie uvedeného 

projektu, nejprve jsme jej chtěli realizovat 

s knihovnami v partnerských městech. Z to-

hoto pokusu však zůstala pouze rumunská 

knihovna v Ramnicu Valcea. Proto jsme 

hledali další partnery, kteří by nám mohli 

předat zkušenosti v oblasti mimoškolních 

vzdělávacích systému v rámci EU. A to se 

nám podařilo.

Knihovna se stala koordinátorem pro-

jektu, který probíhá v dalších pěti státech 

(Portugalsko – Madeira, Polsko – Varšava, 

Slovensko – Žilina, Rumunsko – Ramnicu 

Valcea, Itálie – Potenza). Z těchto partnerů 

jsou dvě knihovny v Žilině a v Ramnicu Val-

cea a samozřejmě naše knihovna, ostatní 

jsou neziskové organizace, které se zabývají 

vzděláváním dospělých.

První setkání proběhlo v prosinci v portu-

galské Madeiře. Všichni partneři se setkali 

v hostitelské vzdělávací organizaci PRO-

INOV, kde probíhalo dvoudenní setkání. 

Formou prezentací jsme se blíže vzájemně 

seznámili. Ve vzdělávacím centru jsme si 

prohlédli přímo aktivity směřující k doplně-

ní profesního vzdělávání. PROINOV je velmi 

úspěšná organizace a za své aktivity byla 

také oceněna. Poznali jsme hlavní město 

Funchal v prosinci, kde sice byla vánoční 

výzdoba, ale kvetly také orchideje a zrály 

banány. Projekt je rovněž zaměřen na po-

znávání multikulturního prostředí, což nám 

na Madeiře určitě pomohl odhalit. 

Další setkání proběhne v dubnu v Kro-

měříži. Chceme našim partnerům ukázat, 

jaké vzdělávání zajišťuje naše knihovna a 

jak spolupracuje s neziskovým sektorem, se 

školami i cílovými skupinami vybranými pro 

projekt. Určitě je o čem si povídat a čemu 

se učit, zlepšovat současné vzdělávací akti-

vity v mimoškolním vzdělávání. Již nyní však 

mohu říci, že jsme našli nejen partnery, ale i 

přátele. Hned na prvním setkání jsme si dali 

za cíl další spolupráci v nových projektech.

Šárka Kašpárková

Sedmý ročník 

Ceny Salvator klepe 

na dveře...

Opět po roce nastal čas ocenit hrdinské 

činy členů Integrovaného záchranného 

systému i civilních občanů za uplynulý rok 

2009. Již posedmé se bude udělovat Cena 

Foto: autorka
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Martina Stašková z Uherského Hradiště 

a Petr Pašuth z Traplic (v kategorii Zdravot-

ník), kteří pomohli na svět malé  Nellince. 

Narodila se přímo v sanitním voze při převo-

zu maminky do nemocnice. Situaci ztěžoval 

akutní stav rodičky a složitý způsob porodu 

koncem pánevním

Marek Frňka z Veselé (v kategorii Občan) 

pomáhal při vážné dopravní nehodě, která 

se stala 10. prosince 2008 v Zašové. Přenesl 

do bezpečné vzdálenosti dva pasažéry hoří-

cího vozu. Bez pomoci Marka Frňky by oba 

zranění uhořeli

strážníci Městské policie Zlín Marian Kotas, 

Martin Kovařík a Radek Kozubek (v kategorii 

Ostatní složky IZS zachraňovali mladou ženu, 

která seděla na sloupu telefonního vedení na 

ulici Světlov. Strážník Kotas za ní vyšplhal a 

ženu, která odmítala slézt, uchopil v pase a 

zhoupl se s ní na laně k žebříku, po kterém 

poté i s ní sešplhal dolů

nprap. Martin Horňák z Holešova (za 

dlouhodobou činnost), který je velitelem 

Jednotky dobrovolných hasičů Holešov. Díky 

jeho neúnavné práci a snaze jezdí tato jed-

notka k mnoha zásahům, přestože za svou 

činnost není honorována 

Miroslava Mičková ze Zlína (v dětské kate-

gorii) za pomoc muži, který špatně chodil o 

berli a následně spadl na zem. Zavolala zdra-

votnickou záchrannou službu a do jejího pří-

jezdu se o muže starala. Poskytla mu svůj 

svetr, bundu a čepici, aby mu nebyla zima. 

Při záchraně zraněného sama prochladla.

Projekt je připravován a realizován pod 

záštitou hejtmana Zlínského kraje Stanisla-

va Mišáka studenty Fakulty multimediálních 

komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 

v rámci předmětu Komunikační agentura. 

Jindřich Benko, PR manažer, tiskový mluvčí

Cena Salvator 2009 – Cena hejtmana

Zlínského kraje

Tel.: +420 733 690 467

e-mail: jindrich.benko@cenasalvator.cz  

web: www.cenasalvator.cz 

Salvator – Cena hejtmana Zlínského kraje 

lidem, kteří se zasloužili o záchranu zdraví, 

života nebo majetku. Projekt organizují stu-

denti Fakulty multimediálních komunikací 

Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve spoluprá-

ci se Zlínským krajem.

O Ceně Salvator

Cena Salvator je tradiční ocenění za mimo-

řádné činy z oblasti ochrany života, zdraví, 

majetku a bezpečnosti obyvatel Zlínského 

kraje. Je každoročně udělováno členům 

Integrovaného záchranného systému Zlín-

ského kraje a občanům Zlínského kraje, 

kteří své záslužné činy vykonali v průběhu 

uplynulého kalendářního roku.

První ročník Ceny Salvator ocenil hrdinské 

činy za rok 2003. 

Projekt je organizován Fakultou multime-

diálních komunikací Univerzity Tomáše Bati 

ve Zlíně ve spolupráci se Zlínským krajem.

Nominační období pro veřejnost bude 

probíhat od 7. 1. do 27. 1. 2010, kdy budou 

občané moci nominovat již tradičně v sedmi 

kategoriích – Hasič, Zdravotník, Policista, 

Ostatní složky IZS, Občan, Dlouhodobá 

činnost a Dětská cena. Cena Salvator bude 

udělena na slavnostním galavečeru, který 

proběhne 11. března 2009. Dále pak bude 

následovat Den Salvatora, jehož cílem je při-

blížit dětem práci Integrovaného záchran-

ného systému a ukázat jim, jak se správně 

zachovat v krizové situaci.

V loňském roce byla Cena Salvator uděle-

na v sedmi kategoriích, v nichž byli oceněni: 

 nstržm. Tomáš Janíček ze stanice Valaš-

ské Klobouky (v kategorii Hasič), který se 

zúčastnil dne 28. prosince 2008 záchrany 

sebevraha v Brumově-Bylnici 

pprap. Tomáš Hájek a nprap. Zuzana Bar-

tošová z Obvodního oddělení Morkovice (v 

kategorii Policista), kteří zasahovali u nehody 

motocyklu a osobního automobilu. Zraněné-

mu řidiči motocyklu správně ošetřili amputo-

vanou část jeho levé nohy a postarali se o něj 

až do příjezdu záchranářů
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Valná hromada 

Kroměřížsko – sdružení 

pro cestovní ruch

V době, kdy uplynulo deset let od setkání 

malé skupiny nadšenců, kteří sestavili sta-

novy a umožnili tím vznik nového sdružení 

pro propagaci cestovního ruchu na Kromě-

řížsku, se sešla valná hromada Kroměřížsko 

– sdružení pro cestovní ruch. 

Dne 10. prosince se v Klubu Starý pivovar 

za předsednictví MUDr. Olgy Sehnalové, 

MBA, projednávalo především zrušení člen-

ství a přijetí nových členů sdružení. Sdružení 

spolupracuje na společném projektu s Cen-

trálou cestovního ruchu Východní Morava, 

a to na vydání cyklomapy Kroměřížska a 

katalogu služeb. Dalším materiálem, který 

vznikl v uplynulém půlroce, byla fi lmová do-

kumentace nejvýznamnějších kulturně-spo-

lečenských akcí na Kroměřížsku a sestavení 

propagačního DVD pro účely prezentace 

na veletrzích cestovního ruchu. Autorem 

materiálu je ing. Ladislav Františ. Výbor 

sdružení doporučuje rozšířit základní téma 

o sportovní a rekreační oblast. Byla vydána 

rovněž mapa zážitků – léto a v současné 

době je v distribuci zima – výběr produktů 

Východní Moravy – Kroměřížsko. Všechny 

možnosti center cestovního ruchu jsou sou-

běžně zveřejňovány na vlastních webových 

stránkách. 

Sázení lípy v Drahlově

V sobotu 5. prosince, v předvečer svátku 

sv. Mikuláše, zasadili občané Drahlova lípu, 

náš národní strom. Akce se uskutečnila za 

veliké účasti nejmenších dětí, mládeže i do-

spělých. Původní strom, který tu stál podle 

pamětníků přibližně devadesát let, musel 

být pokácen. „K této výjimečné události 

jsme pozvali našeho nejstaršího občana 

Františka Mrhálka, bývalého ředitele školy 

v Sulimově, rok narození 1913, a zatím nej-

mladší dítě s rodiči, Elenku Melčákovou, rok 

narození 2009. Následovalo společné roz-

svícení vánočního stromu a přišel i Mikuláš 

s dárky,“ popsala průběh večera Ludmila 

Apolenářová, předsedkyně osadního výbo-

ru v Drahlově. „Přáli jsme si co největší účast 

mládeže, aby jednou mohla s pýchou říkat, 

že stála u sázení této lípy. A povedlo se nám 

to,přišlo 30 dětí a 43 dospělých,“ neskrývá 

svou radost paní Apolenářová. Všem účast-

níkům patří poděkování za to, že podpořili 

společnou věc.

Ludmila Apolenářová, 

předsedkyně osadního výboru Drahlov
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Valná hromada si z důvodu potřeby ope-

rativnějšího jednání a rozhodování zvolila 

druhou místopředsedkyni, jíž se stala Mgr. 

Barbora Janečková z Městského úřadu 

v Bystřici pod Hostýnem. Rozpočet sdružení 

na rok 2010 byl bez připomínek schválen. 

-kam- 

Významné ocenění 

literární tvorby 

Výbor národní kultury v Praze, který pod-

poruje současnou literární tvorbu v hlavním 

městě i v regionech, udělil deseti současným 

básníkům významné ocenění. Cenou kavár-

ny Poetika vyjádřil uznání a dík za deset let 

tvořivé práce při pořádání básnických veče-

rů v Praze i na jiných místech naší republiky.

Z rukou poslankyně Ludmily Navrátilové 

a dramaturgyně úspěšných poetických po-

řadů Heleny Marie Tarkó převzala na slav-

nostním večeru dne 24. listopadu toto oce-

nění také kroměřížská autorka, knihovnice  

Svatava Mášová. Ocenění jí bylo uděleno za 

literární tvorbu a přínos v oblasti poezie.

„Česká veřejnost potřebuje pro život mys-

lící a cítící autory, sílu slov jejich poezie,“ 

uvedl dlouholetý předseda Výboru národní 

kultury Milan Friedl v doslovu k Almanachu 

kavárny Poetika. 

 „Láskyplné“ povídky 

Daniely Kovářové

Ředitelka Justiční akademie v Kroměříži 

Daniela Kovářová není jen ministryní sprave-

dlnosti, ale také spisovatelkou. Právě vyšla 

její druhá kniha nazvaná „Láskyplné“ po-

vídky. Kniha, kterou věnovala svému man-

želovi, se zaměřuje na partnerské a rodinné 

vztahy a veškeré peripetie s nimi spojené. 

Daniela Kovářová vychází nejen ze své bo-

haté advokátské praxe, ale i ze soukromého 

života. Její postavy si, jak sama říká, stejně 

nakonec žijí vlastním životem. Křest „Lás-

kyplných“ povídek proběhl 11. listopadu 

v pražském kině Mat. Kmotry byli předseda 

Senátu ČR Přemysl Sobotka a známý spiso-

vatel Arnošt Lustig. Ten o Kovářové prohlá-

sil: „Dobrá povídka se pozná podle toho, že 

si ji pamatujete celý život. A právě takové 

jsou ty vaše.“

Sama Daniela Kovářová říká: „Od té doby, 

co jsem ministryní, nemám na psaní pocho-

pitelně čas. Tyto povídky jsem dopsala na 

Vánoce loňského roku. V šuplíku mám ještě 

rozpracované povídky justiční a erotické.“

Publikace, která prezentuje tvorbu 21 

autorů, byla vydána k uvedenému jubileu. 

Zájemci ji najdou ve fondu Knihovny Kro-

měřížska.

Soňa Bosáková
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Klub seniorů obdaroval 

obyvatele Barborky

V pondělí 16. listopadu bylo pravidelné 

setkání členů Klubu seniorů v Kroměříži 

v Klubu Starý pivovar trochu výjimečné. 

Protože byl čas předvánoční, senioři ne-

zapomněli  na své přátele v Domově pro 

osoby se zdravotním postižením Barborka, 

jež několikrát do roka navštěvují. Nikdy ne-

přicházejí s prázdnou, ale zvlášť na Vánoce 

přinášejí hezké dárky. Vybírají na ně mezi 

sebou podle svých možností a po dohodě 

s vedením pak přispějí k radostným svát-

kům obyvatelům domova. V kasičce se po 

závěrečném součtu objevilo 2 135 korun. 

V minulosti už tímto způsobem obdarovali 

obyvatele Barborky rádiem s přehrávačem 

nebo potřebami pro sportovní vyžití. Na 

vánočním setkání 12. prosince jim předali 

několik cestovních tašek a krosny, jež jejich 

noví majitelé využijí k turistice. Dárky způso-

bily opět obrovskou radost. 

-kam- 

Foto: -kam-

Adventní koncert 

v Těšnovicích

Mužský pěvecký sbor a ženský pěvecký 

sbor Marijánky z Vacenovic ozdobily dru-

hou adventní neděli v Těšnovicích. V koste-

le sv. Petra a Pavla před zcela zaplněnými 

lavicemi zazpívali repertoár, který se váže 

k předvánoční době. Příznivě naladěné 

publikum se poté odebralo před budovu 

bývalé školy, kde předsedkyně osadního vý-

boru Zdena Dočkalová spolu s Mikulášem, 

andělem a čerty rozsvítili vánoční strom. 

Shromáždění občané si společně zazpívali 

a vzájemným podáním rukou vytvořili živý 

řetěz, symbolizující klid, pokoj a přátelství. 

Večer pokračoval v místní restauraci miku-

lášskou nadílkou a přátelským posezením.

M. Karásek 

Foto: -kam-
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Advent na zámku

Po celý den 3. prosince se nádvoří Arcibis-

kupského zámku a část balkónových sálů 

proměnily v předvánoční jarmark s ukázka-

mi lidových řemesel a hospodyňský jarmark 

s nabídkou jejich výrobků. V adventním 

předvánočním programu vystoupili žáci 

Základní umělecké školy Kroměříž a žáci 

základních škol z Kroměříže v pásmech in-

spirovaných náměty z adventu. 

-kam- 

Foto: -kam-

WWW.SEDESATKA.CZ 

– internetový prostor 

pro seniory

O prázdninách zahájil provoz významný 

neziskový internetový projekt pro seniory 

v České republice. Na adrese www.sede-

satka.cz je umístěn informačně-zábavní 

systém s desítkami stránek, vnitřně členěný 

na čtrnáct krajů a sedmdesát šest okresů. 

Internetový projekt Šedesátka.cz umožňu-

je seniorům zapojit se při tvorbě jeho ob-

sahu, každý návštěvník může nejen číst, ale 

také přispívat, přímo psát své články nebo 

posílat redakci to, co jej zaujalo.

„Společnost v Česku spojuje seniorský 

věk s pasivitou, odevzdaností, od seniorů 

již nic neočekává. Přitom právě ve zralém 

věku může člověk nabídnout životní zku-

šenosti a určitý nadhled. Cílem projektu 

Šedesátka.cz je vytvořit českým seniorům 

prostor k vzájemnému sdílení, vyjádření 

názorů, prostor k vytváření komunity. Dát 

jim zkrátka do ruky symbolický mikrofon,“ 

vysvětluje Jan Vojvodík, šéfredaktor webu 

Šedesátka.cz. 

Internetový projekt www.sedesatka.cz 

přizpůsobil seniorům jednoduché grafi cké 

i technické řešení webu. Hned v prvních 

dnech provozu se na webu vytvořila aktivní 

seniorská komunita, která živě diskutuje a 

buduje společenské vztahy.

 „Regionální charakter projektu vytváří 

prostor i pro města a obce, které mohou 

bezplatně zveřejňovat zajímavosti ze své 

historie i současnosti, mohou zvát k návště-

vě. Jejich obyvatelé zase najdou na jednom 

místě nejrůznější informace, zpravodajství, 

rozhovory, zajímavosti, křížovky, recep-

ty, tipy a rady. Návštěvník, který má dost 

času, se může pohodlně projít celou repub-

likou, zastavit se třeba v každém kraji nebo 

okrese a podívat se, jak Šedesátka.cz žije 

u sousedů,“ dodává šéfredaktor webu Jan 

Vojvodík.

Navštivte www.sedesatka.cz. Třeba se 

budete rádi vracet.
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Kramářské písně

V předvánočním čase 10. prosince uvedla 

Knihovna Kroměřížska a Klub přátel poe-

zie velice úspěšný pořad kramářských písní 

„Vždyť jsme jen jednou na světě“. 

Věra Hejhalová jako autorka a režisérka 

měla šťastnou ruku nejen při výběru textů 

a písní, ale také při výběru účinkujících. Celá 

parta nadšených lidí předvedla vynikající vý-

kony, zvlášť kroměřížskému publiku známá 

herečka Dagmar Navrátilová. Velmi dobře 

se své role zhostila i Vlasta Valičková a po-

zadu nezůstal ani harmonikář a herec Milan 

Zahradník. Můžeme jen doufat, že uvedená 

premiéra nebyla zároveň derniérou, proto-

že pro milovníky tohoto žánru by to byla 

velká škoda. Repríze kramářských písní přeji 

mnoho úspěchů.
Josef Olišar

Eva Navrátilová 

a její obrázky 

z domácího depozitáře

Členka Sdružení přátel výtvarného umění 

Kroměřížska Eva Navrátilová si za název vý-

stavy obrazů zvolila Furt dokola – obrázky 

z domácího depozitáře. Jí to alespoň tak 

Foto: archiv knihovny 

připadá. Ne tak ale návštěvníkům výstavy. 

Ti u ní obdivují originální snově laděné ná-

měty olejomaleb, které nezapřou autorský 

rukopis a osobité malířské vidění. O dobrou 

pohodu vernisáže se postaral kroměřížský 

Jazz Club, který tentokrát pozval bluegras-

sovou kapelu Benefi t z Brna. 

Výstava v galerii kavárny Slavia v Kroměří-

ži potrvá do 12. ledna.
-kam- 

Foto: -kam-

Vážení příznivci 

Vlastenecké omladiny 

– českého divadla 

z Vídně

Přinášíme poděkování souboru, které bylo 

publikováno v prosincovém vydání ve vídeň-

ských novinách Svobodné listy – menšinové 

rady české a slovenské větve v Rakousku. 

Můžeme vás ujistit, že i v dalších letech jsme 

rozhodnuti v úspěšné spolupráci pokračovat.

Pocta VOmladině v Kroměříži

Kroměříž je pro nás divadelníky spojená 

s pojmem Sokol. Je to totiž Sokolská župa 

Hanácká, která zve každoročně k hostová-

ní v Sokolském domě. V posledních letech 

zhlédli Kroměřížští všechny naše nastudova-
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né inscenace. Při té nejnovější – Molièrově 

Zdravém nemocném 21. listopadu 2009 – se 

dostalo divadelníkům zvláštní pocty. Staros-

ta města Mgr. Miloš Malý předal předsedky-

ni VOmladiny na otevřené scéně stříbrnou 

pamětní medaili, kterou město uděluje za 

zvláštní zásluhy na poli kulturním, a krásnou 

publikaci o Arcibiskupském zámku a zahra-

dách. 

Divadelníci také obdrželi od hlavního or-

ganizátora dr. ing. Oldřicha Mohyly, starosty 

Sokolské župy Hanácké, vzácný pamětní list 

s vyobrazeným Sokolským domem, v němž 

pravidelně hostují. 

Bylo to představení vydařené po všech 

stránkách a pan Molièr se určitě na nás shůry 

usmíval a ocenil i příslovečný humor režiséra 

Zdenka Homolky, který tuto hru nastudoval. 

-aVa- 

Odešel 

Miroslav Neumann 

– zůstalo po něm dílo

Koncem listopadu 2009 nás opustil ve 

věku 88 let významný bojovník proti fašismu 

a příslušník domácího odboje ve 2. světové 

válce pan Miroslav Neumann z Holešova.

Ve 2. světové válce prošel ozbrojenou 

organizací „Zelený kádr“, působící v Hos-

týnských vrších. Po ukončení její činnosti 

se podílel na vytváření a akcích Vojenské a 

civilní tajné organizace, aby v závěru války 

po příchodu 1. čs. partyzánské brigády Jana 

Žižky ze Slovenska na Moravu s ní spolupra-

coval a aktivně pomáhal. Jeho činnost neby-

la mnohdy doceněna. Po únoru 1948 byl tři 

roky vězněn. A přece nezatrpkl. 

Po celý svůj život bojoval proti fašismu 

nejprve aktivně, po válce svým zaměřením, 

vědomostmi a perem. Vedle přednášek, 

besed, sběru dokumentů byla významná i 

jeho literárně-dokumentární činnost. Psal ze 

svých bohatých osobních zkušeností články 

do novin, časopisů i samostatná významná 

díla. Například „Zrádci a hrdinové“, „Byla 

kdysi válka“ a jiné. Československá televize 

natočila podle jeho tvorby čtyřdílný seriál 

„Legenda o živých a mrtvých“. V posledním 

období ve spolupráci s Městským úřadem 

v Holešově vydal v roce 1998 dílo „Kronika 

žhavých dnů“ a v roce 2005 „Ve stínu háko-

vého kříže“. Stal se čestným občanem města 

Holešova. Byl vyznamenán: Českosloven-

ským válečným křížem, partyzánskou stříbr-

nou hvězdou, medailí prezidenta republiky, 

medailemi SNP nebo ÚV ČSBS. Přesto žil a 

pracoval velmi skromně. Aktivně působil i 

v Kroměříži a okolí.

S Miroslavem Neumannem odešel kus vá-

lečné historie. Zůstává však jeho dílo. Měli 

bychom z něj čerpat poučení zejména v boji 

proti snahám o znovuvzkříšení fašismu u 

nás i ve světě.

Text i foto: PhDr. Vladimír Gardavský
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KALENDÁŘ

»JUBILEA » SVÁTKY «» UDÁLOSTI «

» VÝROČÍ «» VÝZNAMNÉ DNY«

1. ledna 1890

se v Záhlinicích narodil Sylvestr Harna, 

výtvarník–sochař. Absolvoval odbornou so-

chařskou školu v Hořicích, během 1. světové 

války byl v ruském zajetí a učil na keramické 

škole v Boystolu na Sibiři. Autor Tyršova re-

liéfu na pamětní desce odhalené 19. června 

1932 v Kroměříži, portrétu poslance Skopalí-

ka, poprsí Komenského před školou v rodné 

obci, hřbitovních plastik, reliéfů aj. děl.     

1. ledna 1980

zemřel v kanadském Torontu Jan Dočká-

lek, publicista–novinář, spisovatel–básník. 

Autor knižně vydaných sbírek „Kamenité 

brázdy“ a „Slezské slzy“. Žil v Kanadě a Velké 

Británii. Narozen 9. března 1901 v Kroměříži.   

1. ledna 1985

zemřel v Brně Bernard Kočař, operní pě-

vec a pedagog. Působil na operních scénách 

brněnského a opavského divadla. Na brněn-

ské konzervatoři byl učitelem zpěvu četných 

populárních osobností – herců a zpěváků: 

Milana Černohouze, Vladěny Pavlíčkové, 

Libuše Šafránkové, Jiřího Štědroně, Jarmily 

Veselé a dalších. Narozen 2. února 1905 v 

Kroměříži.  

2. ledna 1940

zemřel v Olomouci Jan Martinů, peda-

gog, právník, hudebník–varhaník, skladatel. 

V Kroměříži byl chovancem arcibiskupského 

semináře, další studia spojil s Římem a Olo-

moucí; věnoval se dějinám církví, učil církev-

ní právo. Autor mší, skladeb a úprav pro Cy-

rilometodějskou jednotu. Narozen 10. srpna 

1881 v Paskově na Frýdecko–Místecku.   

2. ledna 1990

zemřel v Praze Ladislav Pícha, výtvarník–

sochař, restaurátor, medailér, pedagog. Po 

absolvování Odborné školy pro zpracová-

ní dřeva ve Valašském Meziříčí vystudoval 

Uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Tam 

následně zakotvil a působil v pedagogickém 

sboru Vysoké školy uměleckoprůmyslové v 

pozicích asistenta pro obor užitého sochař-

ství,  vedoucího kamenosochařské dílny a 

docenta speciálního ateliéru. Podílel se na 

restaurátorských pracích v Národním diva-

dle v Praze, tvořil pamětní mince. Narozen 

14. listopadu 1917 v Kroměříži.   

4. ledna 1920

se narodil v Mořkově na Novojičínsku Jo-

sef Bernard Bartoň, duchovní, spisovatel, 

překladatel. Autor prací s řádovou a du-

chovní tematikou. Působil v Kroměříži. Ze-

mřel 11. října 2000 v Olomouci.  

6. ledna 1900

se narodil v Bílanech (nyní Kroměříž–Bíla-

ny) Dr. Aleš Dubovský, účastník odbojové-

ho hnutí ve 2. světové válce. Zemřel 7. květ-

na 1942 v Mauthausenu. 

10. ledna 1995

zemřel v Praze Zdeněk Mlčoch, výtvarník–

grafi k, ilustrátor, malíř. Absolvoval kroměřížské 

gymnázium, na akademii výtvarných umění 

byl žákem Karla Svolinského. Takřka čtyřicet 

let působil jako výtvarný redaktor Státního 

nakladatelství dětské knihy (později Albatros).  

Ilustroval knihy Jindřicha Spáčila, Heleny Lisické 

aj. autorů. V souvislosti s tím se účastnil kro-

měřížských sjezdů literárních kroužků Klubu 

mladých čtenářů a absolvoval další besedy se 

zájemci o výtvarné umění a literaturu. Rozsáhlý 

soubor z díla představil (1981–1982) veřejnosti 

na výstavách v Kroměříži a Holešově. Narozen 

18. listopadu 1921 v Nové Dědině.  

12. ledna 1945

zemřel v Praze Alois Boháč, pedagog, vý-

tvarník–malíř. Autor krajin a fi gurální tvor-

by; provozovatel soukromé školy kreslení 

a malování v Kroměříži. Narozen 2. února 

1885 ve Volyni na Strakonicku. 
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14. ledna 1880

se narodil v Kroměříži Josef Šamánek, 

pedagog, organizátor hudebního života. 

Na učitelském ústavu v rodném městě byl 

žákem Ferdinanda Vacha a stal se jedním 

z prvních členů Pěveckého sdružení morav-

ských učitelů. Aktivně působil také v pěvec-

kém sboru Moravan.  Pedagogickou profesi 

vykonával na školách v okrese, mj. zastával 

post ředitele měšťanské školy v Hulíně. Ze-

mřel 22. října 1957 v Kroměříži.  

15. ledna 1840

se narodil v Holešově Antonín Hošek, 

pedagog, vlastivědný pracovník; hudebník 

– skladatel. Absolvoval kroměřížské gymná-

zium, klasickou fi lologii a slavistiku studoval 

ve Vídni.  Autor mužských sborů pro pěvec-

ký sbor Moravan. Zemřel 29. července 1887 

v Chrudimi.  

17. ledna 1890 

zemřel v Kroměříži Jan Kozánek, práv-

ník–advokát, notář, politik–poslanec mo-

ravského zemského sněmu, veřejný činitel. 

Stal se významnou osobností národního a 

kulturního života Kroměříže. Podílel se na 

hudebních aktivitách a vzniku řady regio-

nálních spolků: „Hospodářská jednota zá-

hlinicko-kvasická“, „Moravan“, „Občanská 

beseda“ aj. Spoluzakladatel (1867) Prvního 

rolnického akciového cukrovaru na Moravě. 

Zasloužil se o založení zemědělských škol 

v Kroměříži a Přerově. Narozen 21. června 

1819 v Přerově. 

20. ledna 1905

se narodil v Kroměříži Antonín Gazdoš, 

pedagog, výtvarník–malíř. Učil na školách 

v Břestu a Zdounkách, vedle toho se věno-

val krajinomalbě. Svoje práce publikoval na 

stránkách časopisu „Český kreslíř“. 

27. ledna 1715 

se narodil v Solnici na Rychnovsku Vác-

lav Kalous, duchovní, pedagog, hudebník 

– varhaník, skladatel. Byl varhaníkem, záro-

veň učitelem hudby na piaristických kolejích 

v Kroměříži, Lipníku nad Bečvou a v dalších 

místech. Autor chrámové hudby. Zemřel 22. 

července 1786 v Rychnově nad Kněžnou.      

30. ledna 1900

se narodil v Kladně Josef Brabec, hudeb-

ník–houslista, sbormistr, organizátor, peda-

gog. V Kroměříži zastával (1950–1963) post 

ředitele Vyšší hudební školy (nyní konzer-

vatoř) a inspektora městských hudebních 

ústavů. Autor metodických textů „Houslová 

škola pro začátečníky“, „Škola poloh“ aj. Ze-

mřel 20. prosince 1977 v Kladně. 

30. ledna 1905

se v Třeběticích narodil František Sovadi-

na–Trébský, pedagog, etnograf–folklorista. 

Sběratel a vydavatel lidových pověstí. Autor 

prací „Kytička pověstí z Holešovska a Bystřic-

ka“, „Z minulosti Holešovska“ a „Životopisné 

črty“. Zemřel 23. března 1946 v Kroměříži.  

            (ala)

Mikuláš nevynechal 

ani školku

Děti všech tříd MŠ  Žižkova ulice plné oče-

kávání se těšily na vzácnou návštěvu, kterou 

přivítaly pásmem písní, tanců a básní pro 

Mikuláše, andílka, čerty a čertice. Po přečte-

ní „Knihy hříchů“ byly děti odměněny dob-

růtkami a ovocem v mikulášské punčoše. 

Vánoční atmosféru navodily i tvořivé dílny, 

při kterých děti společně s rodiči vytvořily 

krásné výrobky k vánoční dekoraci.

Děkujeme všem rodičům i p. učitelkám, 

které v roli Mikuláše, andílka a čertů vyvo-

laly v dětech pěkný prožitek z této školní 

akce. Plni dojmů a s naplněnými bříšky od-

cházely děti radostně do svých domovů. 

Příští rok „Mikuláši, nashledanou“.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Žižkova ul., 

Kroměříž
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Velké změny v roce 2009

Jako obvykle nelze zaznamenat aktuální 

změny ve výčtu restaurací ke konci roku. 

Proto se musíme vrátit na závěr roku 2008. S 

konečnou platností ukončil činnost penzion 

s restaurací U Holubů. Od 30. listopadu 2008 

funguje už jen jako penzion. Od října 2008 je 

zavřená restaurace v Jánské ulici U Malého 

Maxe. Uzavření trvá celý rok, a tak to bude 

asi znamenat defi nitivní ukončení činnosti. 

Nebo se mýlím? Na Velké náměstí nastala 

oprava Pizzerie z důvodu statiky budovy. Za-

tím se na stavbě stále pracuje. Na konci roku 

ukončila činnost restaurace U Stejskalů na 

ulici gen. Svobody. V listopadu byla zahájena 

rekonstrukce S-baru ve Farní ulici.

Přečetli jsme ve starších 

vydáních KZ

Co je božího, Bohu

co je císařovo, císaři

a co my?

Kroměříž je nejen městem památek a za-

hrad, ale také městem studentů. Dva tisíce 

mladých lidí jistě nelze v tak malém městě, 

jako je Kroměříž, přehlížet.

Je smutné, že až do nedávné minulosti se 

tak dělo a i nyní, kdy se začíná projevovat zá-

jem kompetentních míst o život studentů, se 

setkáváme často s nepochopením a odmíta-

vým postojem.

Jestliže se zamýšlíme nad denním životem 

studenta, dojdeme k tomuto závěru: student 

se učí a zbytek dne se baví nebo nudí. Bohu-

žel dosud se více nudil než bavil. Dvě městská  

kina jsou sice hojně studenty navštěvována, 

ale návštěvy fi lmových představení jsou jed-

nou z mála zábav, poskytovaných studentům 

v hojné míře. Pochopitelně i zájezdová scéna 

a fi lmový klub hrají záslužnou úlohu v životě 

studentů, ale to vše je málo.

Čtenář snad již pochopil, kam mířím. V kaž-

dé větší vesnici a městečku jsou dnes otvírány 

kluby mládeže, kde se mladí lidé mohou den-

ně scházet, kde se mohou bavit podle svého. 

V Kroměříži se snaží o založení podobného 

klubu již řadu let mnoho mladých lidí, kteří 

však stále narážejí na stejnou překážku. „Na-

před všechno možné a potom teprve mládí“.

Jsou jistě chvályhodné sliby a ujišťování o 

brzkém vyřešení této otázky, ale bohužel jsou 

to pouze sliby. Mládeži se slibovala dnešní 

Jarošovská pivnice, prostory bývalé veřejné 

bezpečnosti na náměstí, místnosti, v nichž je 

ČEDOK, kavárna Morava a řada dalších objek-

tů. V současné době se mluví o Sladovnách, 

ale zatím také jenom mluví. 

Je jisté, že mladí nespoléhají na to, že jim 

otcové města blahosklonně pomohou, ale 

snaží se pomoci si sami. V loňském roce byl 

v ZK Pal-Magneton založen Klub mladých, je-

hož členové měli zájem o moderní literaturu, 

o jazz a vůbec o umění. Chtěli pořádat večery 

moderní poezie, jazzové večery, plánů bylo 

mnoho. Po první akci byli však vykázáni z klu-

bu, poněvadž prý na plakátech nebylo uvede-

no, že akce je pořádána pod patronátem ZK 

Pal a vůbec, rozumnější by bylo pořádat kurzy 

vaření a besedy o automobilismu. Tím skončil 

jeden pokus. Mladíci z klubového výboru se 

octli na kouzelných kroměřížských ulicích se 

svými ještě kouzelnějšími ideály.

Tato příhoda není vymyšlena pro zábavu 

čtenářů, ale skutečně se udála v loňském roce 

v květnu. (Sami uznáváme, že je to až neuvěři-

telné pro tak mimořádný rok).

Chápeme, že situace s volnými prostorami 

v Kroměříži je těžko řešitelná, ale při dobré 

vůli by se jistě něco našlo. Nadšení a chuť 

mladých je důležitá, ale brzy se mění v lhostej-

nost, naráží-li stále na tzv. objektivní potíže. 

Účel tohoto článku je pouze jediný: sezná-

mit kroměřížskou veřejnost s tímto problé-

mem a donutit k zamyšlení.

J. Bača

Zpravodaj města Kroměříže č. 2, ročník 1969
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Nyní můžeme zjišťovat, co letos přibylo: 

Dne 3.února byla otevřena na Velkém náměs-

tí Pizzerie U Zeleného stromu. Na čepu má Li-

tovel. Dne 10. února se po roce otevřel Exklu-

sive Piano bar v Moravcově ulici, na čepu má 

tentokrát Bernard 11 a Plzeň 12. Od 1. května 

je na Velkém náměstí otevřena restaurace U 

Bruna, nabízí Gambrinus 10 a Plzeň 12. Od 1. 

července je otevřen nový hotel v Jánské ulici, 

kde se čepuje Starobrno 11 a Plzeň 12, ale je 

to první vlaštovka s nekuřáckou restaurací! V 

červnu byly obnovené dvě restaurace.S-bar se 

dnes jmenuje Synot – tipbar, čepují Gambri-

nus 11 a Plzeň 12. Druhá obnovená restaurace 

U Stejskalů je provozovaná jako restaurace U 

Fontula, na čepu je Radegast.

Následující kosmetické změny. Motorbar 

Gazda v květnu začal čepovat pivo z Uher-

ského Brodu - Patriot 11 a Comenius 14, ale 

bohužel jen na chvíli, neboť v červenci zavřel. 

Od září s novým majitelem čepují Radegast. 

Změna piva nastala také U Stloukalů (Fčel-

ka) na Oskoli, kde čepují Pardála 10 místo 

Gambrinusu, Radegast zůstal. Restaurace 

Hvězdička přešla na Krušovice Mušketýr 11. 

Restaurace U garáží s novým majitelem změ-

nila název na restaurace Dolní Zahrady i na-

bízená piva - na  čepu je Kozel 10 a Radegast 

10. Změna piva nastala také v Sanča house, 

kde místo Staropramenu čepují Radegast 10, 

Gambrinus 10 a 11 a ještě Plzeň 12. Tequilla 

bar změna na Cortez-club, pivo Gambrinus 

11, ale bohužel otevřeno mají jen ve středu, 

v pátek a v sobotu, to stejné je také u Music 

club Slady. V Havana clubu nastala  změna z 

piva Heineken na Radegast.

Pokračujeme změnami u míst, kde je to-

čené pivo a není to klasická restaurace. V 

Sládek minipivovaru Černý orel na Velkém náměstí Martin Hrubeš pochází z Českého 

Krumlova. V Kroměříži vaří zatím čtyři druhy piva, ale tuto nabídku bude postupně rozši-

řovat a obměňovat.                          Foto: -kam- 
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ulici gen. Svobody v Herna-Bar u Jindřicha 

je otevřeno nonstop, na čepu Gambrinus. 

V budově vrátnice Magnetonu je otevřeno 

občerstvení, čepují Radegast 10, mají ote-

vřeno od 5.15 do 21 hodin, v pátek grilování 

a hraní na harmoniku. Občerstvení u teniso-

vého kurtu za zimním stadionem - změna 

na Zubr 11, ale bohužel otevřeno jen 18-20 

hodin. Občerstvení na autobusovém nádraží 

bylo defi nitivně zrušeno v srpnu. Provozova-

tel točí nyní Starobrno medium v obchodě 

smíšeným zbožím vedle pekárny Břest na 

Nádražní ulici. Nová místa vytvořená také 

na Vejvanovského ulici v prvním patře nad 

restaurací UNO - Bar Kmotr, dále letos v 

provozu občerstvení na nádvoří zámku, ote-

vřeno sezónně jako zámek, t.j. duben-říjen, 

na čepu mají Litovel. V Palačinkárně v Křižné 

ulici změnili jen klasický Budvar na Pardál 11 

echtt. V Horních Zahradách v občerstvení U 

Dálnice D 1 čepují Zubra. V říjnu byl otevřen 

King sport bar v Kovářské ulici na místě, kde 

bývala restaurace Morava. Čepují Staropra-

men. Zatím poslední novinkou je v listopadu 

otevřená cukrárna na Milíčově náměstí Caffe 

Corso. Hlavní nabídka je sice káva a víno, ale 

pro potěšení pivařů nabízejí točenou Plzeň.

Bohužel zaznamenáváme i úbytky. Z důvo-

du prodeje nemovitosti začátkem listopadu 

defi nitivně skončil činnost City bar na Tova-

čovského ulici. Hospůdka U Pálenice během 

roku vystřídala několik nájemců a v listopadu 

ukončila činnost. Musíme doufat, že se brzy 

najde nový nájemce. Nejlepší zpráva na ko-

nec. V úterý 1. prosince otevřel své prostory 

první kroměřížský minipivovar „Černý orel“ 

na Velkém náměstí. Zatím jako zkušební 

provoz, ještě probíhají některé dodělávky 

za provozu. Na čepu má zatím čtyři druhy 

piva. Pro sběratele zatím nic nenabízí, dou-

fejme, že bude v krátké době tento drobný 

nedostatek napraven. Těsně před otevře-

ním je restaurant Stará střelnice za super-

marketem Kaufl and. Chybí ještě poslední 

razítko na kolaudaci. Dále se od září provádí 

rekonstrukce v Radniční kavárně a restaura-

ci v Kovářské ulici, uvidíme, čeho se v roce 

2010 zde dočkáme.

Na závěr již tradiční přehled na konci roku 

2009. Pro pivaře v Kroměříži stav následující:

hospody, restaurace, hotely 72

občerstvení, kuželny, herny 34

Dohromady máme 106 míst, kde je v Kro-

měříži pro milovníky zlatého moku k dostá-

ní točené pivo. Na jakém pivu si můžeme 

v Kroměříži pochutnat: Plzeňský Prazdroj, 

Gambrinus, Radegast, Velkopopovický kozel, 

Hanušovice, Litovel, Bernard, Staropramen, 

Braník, Krušovice, Zlatý bažant, Baron Trenck, 

Starobrno, Stella Artois, Hoegaarden, Maest-

ro, Shofferhoffer, Heineken, Masters, Granát, 

Birell, Březňák, Edelweiss, Svijany, klasický 

Budvar nahrazen pivem Pardál a konečně pivo 

Černý orel z prvního kroměřížského pivovaru! 

Můj osobní názor je, že počet restaurací a 

míst s točeným pivem je na naše město do-

stačující. Současné restaurace by se měly již 

jen měnit k lepšímu a hlavně aby přibylo více 

zařízení pro nekuřáky.

Kroměřížský pivní turista
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Vánoční jarmark na Velkém náměstí i Advent na zámku se staly předvánoční vyhledávanou 

příležitostí k nákupu nevšedních dárků.              Foto: -kam- 
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