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Od roku 1988 byla kronikářskou města Kroměříže Mgr. Marta Zapletalová, na 20. schů-

zi Rady města Kroměříže konané 8. prosince 2011 Rada města Kroměříže po projednání 

schválila uzavření dohody o pracovní činnosti s  Mgr. Petrem Pálkou, pracovníkem Muzea 

Kroměřížska, na vedení kroniky města Kroměříže od 1. ledna 2012. 

Já, tedy Petr Pálka, jsem se narodil 8. října 1971 v Kroměříži, základní školu jsem vychodil 

na ZŠ  U Sýpek, poté jsem absolvoval Gymnázium Kroměříž, tuto školu jsem zakončil v roce 

1990. V letech 1990–1995 jsem byl studentem FF Masarykovy univerzity v Brně obor fi lo-

zofi e-historie. Po absolvování školy jsem nastoupil 1. srpna 1995 do Muzea Kroměřížska do 

pracovního poměru coby historik a v muzeu pracuji dosud. 

Od roku 2002 jsem byl členem Letopisecké komise Rady města Kroměříže, tuto komisi vedla 

má předchůdkyně ve funkci kronikáře Mgr. Marta Zapletalová. 

Píši tedy kroniku města Kroměříže za rok 2012, pro rok 2013 předávám psaní kroniky města 

své nástupkyni či nástupci, které (mu) přeji mnoho štěstí. 
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Leden
Od 1. 1. 2012 došlo ke změnám ve vydávání občanských průkazů. Občan při podání žádosti 

o vydání občanského průkazu nemusí předkládat svou fotografi i, vyfotí ho na úřadu při po-

dání žádosti. Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s čipem nebo 

bez čipu může občan podat u úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud občan žádá o vy-

dání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů, musí své podání učinit u úřadu obce 

s rozšířenou působností v místě svého trvalého pobytu. Ve Zlínském kraji se jedná o úřady 

měst: Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Luhačovice, Otrokovice, Valašské Klo-

bouky, Vizovice, Zlín, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské 

Meziříčí a Vsetín.

Stydím se za vládu a prezidenta a chci jejich demisi. S tímto heslem bojovala od začátku 

ledna za zastavení církevních restitucí, uzákonění běžně použitelného referenda, zastavení 

reforem nebo odvolání podpisu na smlouvě ACTA takzvaná Holešovská výzva.

Jenže zatímco iniciátoři demonstrací vystupovali i během roku 2012 pod zmíněnou hlavič-

kou, holešovští aktéři a zakladatelé výzvy byli už mimo hru. 

Koncem ledna se konala konference, na níž se měl vytvořit koordinační orgán akcí. Výzvy 

a iniciativy se ujal Jaroslav Popelka, který holešovské zakladatele např. Štefana Haviara 

z dalších jednání vyloučil.

3. 1. zemřel v kanadském Torontu spisovatel Josef Škvorecký (nar. 27. 9. v Náchodě). Vydal 

mj. romány Zbabělci, Mirákl, Příběh inženýra lidských duší. Emigroval v roce 1968. V To-

rontu založil významné exilové nakladatelství Sixty-Eight Publishers.

13. 1. narazila do útesu ve Středomoří u ostrůvku Giglio na toskánském pobřeží velká loď 

Costa Concordia (délka 290 m, tonáž přes 100 000 tun), ze 4 000 pasažérů zemřelo 36 lidí. 

Šlo o chybu kapitána, který chtěl pozdravit lidi na pobřeží a připlul blízko útesům. V době 

svého dokončení byla největší italskou lodí svého druhu. Loď měla sama o sobě hodnotu asi 

deset miliard korun.

20. 1. zemřel v 70 letech skokan na lyžích a olympijský vítěz ze zimní olympiády v Grenoblu 

1968 Jiří Raška.

Únor
8. 2. schválili senátoři parlamentu ČR návrh poslanců na přímou volbu českého prezidenta. 

Od doby, kdy se před 94 lety Češi a Slováci odtrhli od tehdejší rakousko-uherské monarchie, 

volili prezidenta výhradně politici. Občané budou volit už nástupce Václava Klause. Vybírat 

ho budou na začátku roku 2013. Klausův mandát skončí 7. 3. 2013. Změnu ústavy senátoři 

po více než pětihodinové debatě přijali beze změn tak, jak jim ji předložili poslanci. Návrh 

podpořilo 49 ze 75 přítomných senátorů včetně senátora za Kroměříž Mgr. Miloše Malého 

(ČSSD), který předtím vůči přímé volbě vyjadřoval veřejně despekt a prohlašoval, že odejde 

před hlasováním ze sálu a hlasování se nezúčastní. 
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9. 2. získalo Česko rukopis vědce Johanna Gregora Mendela z roku 1865. Zásadní dílo po-

čátků výzkumu genetiky bylo po diplomatickém úsilí převezeno z Německa. Mendel v ruko-

pisu pod názvem Pokusy s rostlinnými hybridy shrnul výsledky svého zkoumání dědičnosti. 

Rukopis se stal majetkem augustiniánského řádu, jehož byl Mendel členem a byl uložen 

v Mendelově muzeu v Brně.

Filmový festival Berlinale 2012 se dostal 17. 2. k závěru, promítalo se historické drama 

Královská aféra natočené zčásti na kroměřížském zámku. Film se odehrává kolem roku 1770 

na dánském dvoře, kde se nový lékař šíleného krále Kristiána VII. zamiluje do královny Ka-

roliny Matyldy. Rozpočet fi lmu okolo 5 milionů eur, které Dánové shromáždili v Dánku, ve 

Švédsku v Česku. V ČR se fi lm natáčel v Kroměříži, Českém Krumlově, na zámku Kačina.

Odznaky kardinálské hodnosti a jmenovací dekret převzal 18. 2. v bazilice svatého Petra 

a Pavla ve Vatikánu z rukou papeže Benedikta XVI. pražský arcibiskup a český katolický pri-

mas Dominik Duka. Z královéhradeckého biskupa byl na pražského arcibiskupa jmenován 

v únoru 2010. Duka se stal v pořadí teprve šestým kardinálem v Česku od roku 1945.

Prezident ČR Václav Klaus podepsal 20. 2. nový občanský zákoník. Platit by měl od roku 

2014. Mění například pravidla při dědění majetku, způsoby pronajímání bytů apod. Zákoník 

klade větší důraz na osobnostní práva před majetkovými vztahy a ponechává více prostoru 

pro dohodu stran. Větší právní ochranu mají získat zvířata. Zákoník o nich říká, že „mají 

zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor“.

Izraelská vládní koalice je na pokraji rozpadu poté, co nejvyšší soud v noci na 22. února 

zrušil zákon umožňující ortodoxním Židům vyhýbat se vojně. Nejvyšší soud zdůvodnil své 

převratné rozhodnutí snahou, aby se izraelští občané spravedlivěji podělili o vojenskou po-

vinnost. V armádě musejí muži sloužit tři roky a ženy dva. Z náboženských důvodů se ale 

odvodu vyhýbají studenti a studentky židovských seminářů. Vloni se takto vyhnulo vojně 

60 000 mužů.

Březen
Na počátku března se skokově zvýšila cena vajec. V lednu stálo vajíčko 2,50 Kč, v březnu 

rázem 6–7 Kč za kus. Důvodem bylo nařízení Evropské unie o nutnosti větších klecí pro 

nosnice a spekulace prodejců. Po pár měsících se cena 1 vejce ustálila na 3,50–4 Kč za kus.

10.–11. 3. proběhly na Slovensku předčasné volby, strana SMER (Sociální demokracie) ve-

dená Robertem Ficem získala 44 % hlasů a většinu 83 křesel ve 150 členném parlamentu. 

Fico sestavil jednobarevnou vládu. Po šestnácti poslancích mají KDH a Obyčejní lidé a ne-

závislé osobnosti. Třináct zákonodárců má Most–Híd, jedenáct SDKÚ-DS a deset SaS. Byla 

vysoká volební účast – 59 % voličů. 

13. 3. při nehodě belgického autobusu v tunelu na ve švýcarském kantonu Valais zemřelo 

večer 28 lidí, z toho 22 dětí. Dalších 24 dětí bylo zraněno, některé z nich vážně. Autobus se 

vracel do Belgie po víkendovém lyžařském kurzu. Děti byly ve věku kolem dvanácti let. Mezi 

šesti dospělými oběťmi jsou oba řidiči a čtyři pedagogové.
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Duben
17. 4. v pět hodin odpoledne skončila vládní koalice ODS, TOP 09 a VV Víta Bárty. Místo 

ní nastupuje koalice ODS, TOP 09 a LIDEM (později přijatý název – Liberální demokracie) 

Karolíny Peake – odštěpenci z VV. Peake následovali ministři pro místní rozvoj Kamil Jan-

kovský a dopravy Pavel Dobeš. 

Po hlasování v poslanecké sněmovně dne 27. 4. pokračuje kabinet premiéra Petra Nečase ve 

vládnutí. Vláda dostala při hlasování v PS ČR v pátek 27. 4. důvěru 105 poslanců, 93 byli 

proti. Dva poslanci se hlasování neúčastnili. Vládu podpořili poslanci ODS, TOP 09 a od-

padlíci z poslaneckého Klubu Věcí veřejných vedení vicepremiérkou Karolínou Peake. 

Květen
7. 5. složil Vladimir Putin v Kremlu potřetí prezidentskou přísahu a převzal nejvyšší úřad 

v Rusku, do kterého byl zvolen 4. března téměř 64 procenty hlasů. Díky změnám v ústavě má 

Putin stát v čele státu příštích šest let, namísto dosavadních čtyř. Putin prezidentský úřad 

zastával dvě období v letech 2000 až 2008, třetí mandát za sebou mu ústava nepovolovala. 

Tak ho v Kremlu na čtyři roky vystřídal Dmitrij Medveděv a Putin se přesunul na místo pre-

miéra. Nyní si křesla prohodí. 

6. 5. ve 20.00 hodin oznámila francouzská média, že socialista François Hollande vyhrál 

druhé kolo prezidentských voleb. Tím skončilo 17 let vlády pravice. Po sečtení všech hlasů 

získal Hollande 51,62 % hlasů a dosavadní prezident Nicolas Sarkozy 48,38 %. Volební účast 

byla 81,03 procenta. Hollande byl do úřadu uveden 15. 5. v prostorách prezidentského sídla 

v Elysejském paláci. Nový prezident ve volební kampani slíbil i zavedení 75 % daně pro lidi 

s nejvyššími příjmy. 

14. 5. protikorupční policie zadržela poslance ČSSD a středočeského hejtmana MUDr. Da-

vida Ratha. Věc měla na starosti ústecká žalobkyně JUDr. Lenka Bradáčová. Hejtman byl 

zadržen přímo se sedmi miliony korun v krabici na víno. Společně s Rathem skončil bylo 

zadrženo sedm lidí, mezi nimi ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Pancová a její druh 

bývalý poslanec Kott, obvinění souviselo s dotacemi pro kladenskou nemocnici a na rekon-

strukci zámku v Buštěhradě.

17. 5. podruhé během dvou let přijel za českým premiérem izraelský premiér Benjamin Ne-

tanjahu. S sebou přivezl sedm ministrů své vlády a oba neúplné kabinety zasedly v Praze 

společně. Šlo o první společné zasedání části české a izraelské vlády. Kromě izraelského 

premiéra a ministra průmyslu přijeli ministři diplomacie, vědy, dopravy, sociálních věcí, 

kultury a výstavby. Ministři podepsali prohlášení o spolupráci v dopravě, vědě a výzkumu, 

kultuře či místním rozvoji. 

20. 5. čeští hokejisté na MS ve Finsku vyhráli v boji o třetí místo s Finskem 3:2. Mistry světa 

se stali hokejisté Ruska, kteří porazili 20. 5. Slovensko 6:2.
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25. 5. byl koncertem zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů, která v bazilice Santa Maria 

Maggiore ve Vatikánu vystoupila společně se souborem Hradišťan, zahájen Jubilejní rok 

sv. Cyrila a Metoděje. Stalo se tak za účasti premiéra vlády České republiky, zástupců České 

biskupské konference a představitelů Zlínského kraje. Oslavy cyrilometodějského jubilea 

vyvrcholí v roce 2013 na Velehradě v souvislosti s 1150. výročím příchodu věrozvěstů na 

Moravu. V bazilice Santa Maria Maggiore byla roku 868 papežem Hadriánem II. za přítom-

nosti svatých Cyrila a Metoděje schválena slovanská bohoslužba. Delegace šla i do baziliky 

sv. Klementa, kde je hrob sv. Cyrila.

26. 5. bylo potvrzeno zatčení 46letého Paola Gabrieleho, majordoma papeže Benedikta XVI. 

Gabriele vynášel do novin znění citlivých církevních dokumentů. V novinách se objevily tře-

ba papežovy soukromé dopisy. 

Statistické údaje ke konci května 2012 zveřejněné 5. 6. Tržby obchodů v Česku klesají. Opro-

ti loňskému dubnu o 4,1 %. Lidé utrácejí za potraviny v českých obchodech méně a méně už 

dvanáctý měsíc po sobě. Lidé kvůli vyšším cenám benzinu a nafty omezili jízdu autem – trž-

by z pohonných hmot meziměsíčně klesly o 1,4 procenta (za celý rok pak o 7,1 %). Dařilo se 

s růstem 5,9 procenta prodeji počítačů a komunikačních zařízení, o 3,9 procenta pokračoval 

růst prodeje oděvů a obuvi.

Červen
Sledovat přechod Venuše přes sluneční kotouč bylo možné ve středu 6. 6. od 4:54 do 6:55. 

Bylo bezmračné počasí. Až za 105,5 roku se to bude opakovat. Pozorovatelé při sledování 

přechodu Venuše viděli na pravém horním okraji Slunce malý tmavý kotouček, který se zvol-

na posouval přes sluneční disk. 

Poslanecká sněmovna parlamentu ČR vydala 5. 6. poslance za ČSSD a středočeského hejt-

mana MUDr. Davida Ratha policii. Pro Rathovo vydání bylo 183 poslanců, pět se zdrželo 

a proti byli pouze dva – někdejší skokan na lyžích Pavel Ploc (ČSSD) a bývalý poslanec Věcí 

Veřejných a nyní nezařazený Jaroslav Škárka.

Proběhlo mistrovství Evropy ve fotbale v Polsku a na Ukrajině. Český tým postoupil do 

čtvrtfi nále, kde prohrál s Portugalci. V pátek 8. 6. šampionát začal, pořadateli byli Polsko 

a Ukrajina. Český tým hrál základní skupinu A ve Wroclavi s Ruskem, Polskem, Řeckem. 

8. 6. hrálo ČR s Ruskem 1:4, naši zaslouženě prohráli, gól dal Václav Pilař z Plzně.

Čeští fotbalisté v podvečer 12. 6. – porazili Řeky 2:1. 

V sobotu 16. 6. naši porazili Polsko 1:0 gólem Jiráčka z 72. minuty a postoupili do čtvrt-

fi nále, kde ve Varšavě prohráli s Portugalskem 0:1. Góĺ vstřelil hlavou Cristiano Ronaldo 

jedenáct minut před koncem

14. 6. zemřel v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně PhDr. Jaroslav Šabata. Brněnský di-

sident, signatář i mluvčí Charty 77 a v letech 1990 až 1992 ministr vlády České republiky 

za Občanské fórum. Jaroslav Šabata se narodil 2. 11. 1927. V době sporů o postavení sochy 

někdejšímu prezidentu L. Svobodovi po roce 2005 byl k věci natočen fi lm, hovořil v něm 

i kroměřížský novinář Karel Toman. Šabata se v dokumentu zastával generála a prezidenta 
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Ludvíka Svobody, jeho hodnocení bylo překvapivě z velké části estetické – jak Svoboda dobře 

vypadal a působil v uniformě a jaký reprezentativní to byl prezident.

V polovině června zvítězil v egyptských prezidentských volbách kandidát Muslimského bra-

trstva Muhammad Mursí. Podpořilo ho 51,7 procent Egypťanů. Druhé kolo volby hlavy se 

uskutečnilo 16. 6.–17. 6. 

23. 6. havaroval český autobus s turisty jedoucímu k moři na dálnici A1 u tunelu Sveti Rok 

v Chorvatsku. Autobus narazil do sloupu, svodidel a převrátil se. Osm mrtvých českých tu-

ristů ve věku 6–70 roků, na 40 zraněných.

26. 6. skončila platnost všech zápisů dětí ve věku do 15 let v cestovních pasech rodičů. 

28. 6. se stala největší senzace Wimbledonu. Český tenista Lukáš Rosol ve druhém kole po-

razil dvojnásobného vítěze turnaje Rafaela Nadala 6:7 (9), 6:4, 6:4, 2:6, 6:4 a postoupil do 

3. kola, kde následně prohrál. Rosol byl na 100. místě žebříčku ATP, Nadal na místě druhém. 

27. 6. byl premiérem Petrem Nečasem odvolán mezi veřejností oblíbený ministr spravedl-

nosti Jiří Pospíšil (ODS). Premiér mu vytkl, že v době rozpočtových škrtů opakovaně žádal 

peníze navíc. V úterý 3. 7. v 10.00 hodin jmenoval prezident Václav Klaus nového ministra 

spravedlnosti – místopředsedu ODS a brněnského radního JUDr. Pavla Blažka Ph.D. 

Červenec
V červenci začala převratná změna v českém systému výplaty sociálních dávek. Část lidí ne-

dostala fi nanční pomoc od státu složenkou nebo na svůj běžný účet, ale na účet tzv. sKarty. 

Tuto platební kartu České spořitelny (ČS) musejí povinně mít, budou-li chtít mít dál na 

podporu od státu nárok. Do konce prázdnin se počítalo s prvními 50 000 držiteli karet. Do 

konce roku 2012 kartu mělo dostat až 900 000 lidí. 

V 75 letech dne 16. 7. zemřel český chemik Antonín Holý. Jeho preparáty jsou součástí léků 

proti AIDS, viru pravých neštovic, pásovému oparu, virovému zánětu oční sliznice a proti 

virové hepatitidě typu B. Profesor Antonín Holý pracoval v Ústavu organické chemie a bio-

chemie Akademie věd.

26. 7. zemřel v 93 letech zakladatel českého jaderného výzkumu profesor Čestmír Šimáně, 

rodák z Opavy. 

Letní olympijské hry 2012 (Hry XXX. Olympiády) se konaly v Londýně. Slavnostní zahá-

jení 27. 7., ukončení 12. 8., některá sportovní utkání zahájena již 25. 7. Hlavní část her se 

rozeběhla od 28. 7. Zahájení vyšlo na 27 miliónů liber (přes 880 miliónů korun), viděla ho 

miliarda televizních diváků. Autorem zahajovacího přestavení byl režisér Danny Boyle – reží-

roval oscarový fi lm Milionář z chatrče. Čeští sportovci na sebe upoutali pozornost gumovými 

jakoby bíle a červeně barevně počmáranými holínkami, v nichž česká výprava pochodovala na 

stadionu při zahajovacím ceremoniálu her. Návrhářky E. Janoušková s D. Flejšarovou pře-

nesly obraz slavného malíře Františka Kupky Dvoubarevnou fugu na kostýmy české výpravy 
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včetně holínek a deštníků – modrý podklad s bílými a červenými proužky. Čeští sportovci 

získali druhý největší počet medailí v historii samostatného státu: čtyři zlaté, tři stříbrné a tři 

bronzové medaile a v hodnocení národů obsadili 19. místo z 204 zemí. Nejúspěšnější byli 

Američané před Čínou a Velkou Británií. Zlato: Špotáková oštěp, Knapková veslování–skif, 

Svoboda moderní pětiboj, Kulhavý horská kola. Stříbro: Hradílek vodní slalom, Synek veslo-

vání-skif, Hradecká s Hlaváčkovou tenisová čtyřhra. Bronz Sýkorová střelba – sportovní ma-

lorážka, Hejnová běh na 400 m překážek a rychlostní čtyřkajak Dostál, Havel, Trefi l, Štěrba.

Srpen
18. 8. vyvrcholily na Svatém Hostýně oslavy stého výročí korunovace sochy Panny Marie a Je-

žíška. P. Marii je zasvěcena tamní bazilika. Mši pod širým nebem pro 15 000 lidí vedl olomo-

ucký arcibiskup Jan Graubner za účasti šesti biskupů z Polska, Slovenska, Moravy. Rozezněly 

se i nové zvony. Korunovace sochy Panny Marie se na Svatém Hostýně konala 15. 8. 1912.

V 75 letech zemřel 19. 8. profesor Miloslav Petrusek, přední český sociolog. Narodil se 

15. 10. 1936 ve Zlíně. Jeho rodiče byli učiteli v Uherském Hradišti, kde prožil dětství a do-

spívání. V letech 1961–1964 učil fi lozofi i a formální logiku na Pedagogickém institutu ve 

Zlíně. V letech 1991–1997 byl děkanem Fakulty sociálních věd, v letech 1997–2000 pak 

prorektorem Univerzity Karlovy.

Norský soud 24. 8. uznal vinným z terorismu pravicového radikála Anderse Behringa Bre-

ivika, který loni v červenci zabil v Norsku 77 lidí a poslal jej do vězení na 21 let s možností 

dalšího prodloužení.

25. 8. zemřel první člověk, který se prošel po měsíci – astronaut USA Neil Armstrong. Bylo 

mu 82 let.

Září
3. 9. přijali v havířovské nemocnici prvního člověka otráveného metanolem, kterým byl pan-

čován levný alkohol. Vladimír Lipina přežil, ne tak asi 40 dalších otrávených do konce roku 

2012, ztratil však zrak.

Otravy metanolem v alkoholu
První případy otrav a úmrtí po požití metanolem otráveného alkoholu oznámila karvinská 

policie 6. 9. Dne 11. 9. vzrostl počet lidí, kteří zemřeli na otravu metanolem na čtyři a počet 

otrávených rychle stoupal. Ne všichni otrávení zemřeli, mnozí oslepli. Zabránit trvalým 

následkům se dalo včasným příchodem do nemocnice nebo včasným vypitím kvalitního ne-

otráveného alkoholu. Většina postižených byla ze severní Moravy (Přerovsko, Frýdecko-

-Místecko, Havířovsko, Novojičínsko ale i Zlínsko. Méně z Jižní Moravy (Kyjov), z Čech 

spíše ojedinělé případy– Příbram a Příbramsko. 29letý muž, který zemřel v Kyjově 18. 9. byl 

jednadvacátou obětí série otrav metanolem v alkoholu. V České republice do 20. 9. zemřelo 

na otravu metanolem 23 lidí. 
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Od 12. 9. platila mírná forma prohibice – na stáncích a venkovních prodejnách občerstve-

ní se kvůli otravám metylakoholem nesměl nalévat a prodávat tvrdý alkohol. Ministerstvo 

zdravotnictví s okamžitou platností zakázalo v těchto místech prodej tvrdého alkoholu, re-

spektive destilátů s nejméně třicetiprocentním podílem alkoholu.

Nelegální stáčírna smrtícího alkoholu ve Zlíně
Dne 13. 9. proběhl v nelegální stáčírně alkoholu ve Zlíně policejní zásah, stáčírna byla u síd-

liště Jižní Svahy v garáži. Zabavený alkohol obsahoval metanol.

Prohibice
14. 9. vláda ČR vydala zákaz prodeje a nalévání lihovin s obsahem alkoholu nad 20 % na 

celém území České republiky provozovnám i osobám provozujícím služby v oblasti stravová-

ní. Zákaz vyhlásil ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger v 19 hodin a začal platit okamžitě. 

Většina postižených lidí se podle ministra otrávila alkoholem zakoupeným v kamenných ob-

chodech a restauračních zařízeních, nikoli na stáncích. Porušení zákazu prodeje by mělo za 

následek pokutu až tři milióny korun. Pokud by pití prodával, mohl by být podezřelý z trest-

ného činu obecného ohrožení, kde tresty přesahují deset let vězení a hrozí i trest výjimečný. 

Lihoviny musely zmizet z výloh, pultů a regálů, i nápojových a jídelních lístků.

Zákaz vývozu alkoholu
20. 9. vyhlásila vláda ČR na popud Evropské unie zákaz vývozu tuzemského tvrdého alkoho-

lu do zahraničí, na hranicích byly postaveny celní hlídky.

Do 24. 9. zemřelo v pěti krajích ČR na otravu metylalkoholem 25 lidí (včetně květnového 

případu z Havířova). Přes 30 pacientů leželo otrávených metanolem v nemocnicích, policie 

obvinila 41 lidí v souvislosti s případem jedovatého alkoholu, 17 skončilo ve vazbě. Léčba 

jednoho otráveného metylalkoholem stála asi 100 000 Kč. Výrobci a dovozci lihovin přišli 

denně o 15 000 000 Kč na tržbách v důsledku prohibice. Státní pokladna denně přicházela 

o 25 000 000 Kč na daních v důsledku zákazu prodeje lihovin.

24. 9. před patnáctou hodinou oznámila policie ČR, že kriminalisté objevili zdroj jedovaté-

ho metanolu s dvojici hlavních podezřelých, kteří věděli, že namíchali jedovatý alkohol, ale 

bylo jim to jedno. Hrozilo jim dvacet let vězení i výjimečný trest. V oběhu mezi lidmi bylo 

až 15 000 litrů závadného alkoholu. Metanol muži zakoupili v Česku legálně, pančovali ho 

ve skladu v Opavě, kde policie zajistila klíčové důkazy. Jsou to podnikatel v pohostinství Ru-

dolf Fian a majitel fi rmy Carlogic z Řitky u Prahy Tomáš Křepela ze Zlína. Větším viníkem 

je Fian. Muži věděli, jaké následky má požití metylalkoholu. Zbohatnout chtěli nákupem 

levnější suroviny. Při míchání ale zvolili vyšší koncentraci, jež způsobila otravu.

Od 27. 9. došlo ke zmírnění prohibice, vláda se na něm usnesla a ministr zdravotnictví Leoš 

Heger vyhlásil ve 13.00 h., že je dovoleno prodávat tvrdý alkohol, který byl vyroben před 

rokem 2012, aniž by musel mít „rodný list“ o původu lihu. Nově vyrobený alkohol musel 

mít nové kolky a také rodný list o původu lihovin. Ministr prohibici omezil vyhlášením mi-

mořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Prohibice trvala třináct a půl dne. Obětí 

metanolu v alkoholu i tak přibývalo, osmadvacátou se stal muž v Boršicích u Blatnice na 

Slovácku nalezený 4. 10. 

5. 9. poslanci vládní koalice odsouhlasili novelu zákona o důchodovém pojištění. Ta zavádí 

od příštího roku pomalejší růst penzí. Důchody by se měly v letech 2013–2015 zvyšovat 
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o třetinu infl ace a třetinu růstu mezd. Pro zákon hlasovalo 101 poslanců. Vládní koalice 

přehlasovala Senát.

12. 9. zemřel den před 80 narozeninami herec Radoslav Brzobohatý. Mládí prožil ve Valaš-

ském Meziříčí, svůj asi největší fi lm Ucho točil pod vedením původem Kroměřížana Karla 

Kachyni na kroměřížském zámku.

24. 9. prezident Václav Klaus vetoval zákony důchodové reformy. Vadilo mu, že nejde o kon-

sensus širšího spektra společnosti a varoval rovněž před nejistými výhledy ohledně vývoje 

ekonomiky i politiky. Reforma je postavena na založení druhého pilíře důchodového systé-

mu. Lidé si budou moci převádět na individuální účty u soukromých penzijních společností 

tři procentní body ze sociálního pojištění, podmínkou ale bude to, že přidají částku ve výši 

dvou procentních bodů ze svého. Spoření bude dobrovolné.

28. 9. na státní svátek – Den české státnosti, svátek sv. Václava – při otevírání mostu v se-

veročeské Chrastavě zaútočil na prezidenta Václava Klause Pavel Vondrouš z Liberce. Střílel 

sedmkrát z airsoftové pistole plastovými kuličkami, prezidenta Klause nezranil, po sedmde-

sáti metrech ho zadržela policie. Vondrouš byl od února do září 2012 členem KSČM, začát-

kem září byl vyloučen, neplatil členské příspěvky. Svou akci zdůvodnil na své facebookové 

stránce: „Nechtěl jsem házet s nějakými vajíčky, neboť vůči tomu jsou politici hluší a slepí. 

Použil jsem maketu zbraně, ne proto, že bych chtěl někoho zabít či zranit, ale proto že tento 

čin bude mít větší váhu než rajčata a vajíčka. Chtěl jsem, aby se politici zamysleli nad svým 

chováním vůči lidu, ale vidím, že se spíše zamyslí nad lepší ochranou.“ Policie ho obvinila 

z výtržnictví. 

Říjen
Nejčastěji zmiňovaným volebním tématem krajských voleb 2012 ve Zlínském kraji byla stra-

tegická průmyslová zóna v Holešově. Zónu za 1,6 miliardy korun kritizovali hlavně Stan/

TOP 09 vedení Mgr. Petrem Gazdíkem, KDU-ČSL vedení senátorem Jiřím Čunkem a Stra-

na práv občanů – Zemanovci. Zóna stojí v ochranném pásmu vodního zdroje pro 28 000 

obyvatel regionu, na což upozornil hydrogeolog Ing. Zdeněk Vacek z Holešova, kvůli tomu 

je zde velmi omezena výstavba průmyslových provozů. Na hydrogeologa podal Zlínský kraj 

žalobu kvůli poškozování dobrého jména zóny a odrazování investorů. Hejtman MVDr. Sta-

nislav Mišák (ČSSD) i jeho náměstek Libor Lukáš (ODS) tvrdí, že jde o dobrou investici do 

budoucna, v zóně zatím pracuje jedna fi rma se sedmdesáti lidmi.

10. 10. německý prezident Joachim Gauck položil květiny k hrobu lidických mužů i k po-

mníku dětských obětí. Obec vypálenou během II. světové války německými okupanty navští-

vil jako první německý prezident v historii.

12. 10 zemřel v 89 letech režisér, scénárista a jeden z vedoucích činitelů české animované 

tvorby Břetislav Pojar, autor večerníčku Potkali se u Kolína.

23. 10. večer došlo k vytvoření vládní koalice ve Zlínském kraji ve složení ČSSD, KSČM 

a Strana práv občanů – Zemanovci. 
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Koalice má 25 z 45 zastupitelů. V opozici zůstaly KDU-ČSL, STAN/TOP 09 a ODS. ČSSD 

získá v krajské radě získat nadpoloviční většinu v podobě pěti křesel, komunisté a Zemanov-

ci budou mít po dvou radních. 

NOVÁ PODOBA KRAJSKÉ RADY:

ČSSD (5 členů)

 Hejtman:  Stanislav Mišák

 Statutární náměstek hejtmana:  Jaroslav Drozd, zodpovědný za krajské   

  investice a strategický rozvoj

 Radní pro sociální věci:  Taťána Nersesjan

 Radní pro školství:  Petr Navrátil

 Radní pro kulturu a cestovní ruch:  Ladislav Kryštof

KSČM (2 členové)

 Náměstek hejtmana 

 a radní pro životní prostředí:  Ivan Mařák, zodpovědný za územní plánování

 Radní pro dopravu:  Jaroslav Kučera

Strana práv občanů – Zemanovci (2 členové)

 Náměstek hejtmana 

 a radní pro zdravotnictví:  Lubomír Nečas

 Radní pro zemědělství:  František Čuba

25. 10. policisté dopadli Roberta Sedlaříka, majitele fi rmy Verdana a nelegáního skladu ve 

Zlíně, v němž se našly tisíce litrů jedovatého alkoholu s etiketou Likérky Drak z Chvalčova. 

Policie zadržela taky podnikatele Radka Březinu, klíčového obchodníka s nelegálním lihem 

v ČR. Razie s dopadením mužů proběhla v hotelu v lázních Kostelec u Zlína. 

Listopad 

Kandidáty pro přímou volbu prezidenta ČR se k 6. 11. stali:

Miloš Zeman, Jan Fischer, Vladimír Franz, Zuzana Roithová, Tomio Okamura, Táňa Fis-

cherová,Vladimír Dlouhý, Jana Bobošíková, Jiří Dienstbier, Přemysl Sobotka, Karel Schwar-

zenberg. Jsou to buď kandidáti nominovaní politickými stranami nebo tzv. osobnosti. Kan-

didátem se stal ten, kdo nasbíral alespoň padesát tisíc podpisů občanů ČR pro svou podporu 

nebo koho navrhlo alespoň deset senátorů Parlamentu ČR. První kolo prezidentských voleb 

se uskuteční 11. a 12. 1. 2013, druhé kolo o dva týdny později. Kvůli nedostatkům v pod-

pisových arších byli z prezidentské volby ministerstvem vnitra vyloučení J. Bobošíková, 

V. Dlouhý, T. Okamura. Po dalším přezkumu byla Bobošíková jako kandidát opět připuštěna, 

Okamura podal stížnost k Ústavnímu soudu a Dlouhý se kandidatury vzdal.

7. 11. v půl šesté ráno středoevropského času bylo jasno, že prezidentem Spojených stá-

tů amerických bude další čtyři roky demokrat Barack Obama – první černošský prezident 

v dějinách USA. V tu chvíli měl potřebných 270 volitelů nutných k výhře. Volby probíhaly 

hlavně 6.–7. 11. Obama získal tradičně demokratické státy na severovýchodě USA a taky 

Colorado, Michigan, Pensylvanii, Iowu, Minnesotu a Wisconsin – tedy státy které se někdy 

přikloní k demokratům a jindy k republikánům. Republikánský protikandidát Mitt Romney 

uznal porážku v 7.00 hodin ráno.
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Sněmovna hlasy koaličních poslanců schválila 7. 11. vládní úsporný balíček. Ten počítá 

mimo jiné s tím, že DPH v příštím roce vzroste na 15 a 21 % (pro léta 2013 až 2015). S při-

jetím návrhu spojil kabinet premiéra Petra Nečase (ODS) svou další existenci. Pro schválení 

návrhu hlasovalo 101 poslanců, proti bylo 93.

Pracujícím důchodcům se zruší základní sleva na dani 24 840 Kč (pro léta 2013 až 2015).

Vysoce vydělávajícím zaměstnancům a OSVČ se zavede sedmiprocentní přirážka daně na tu 

část jejich příjmů, která za rok převýší 48 násobek hrubé průměrné měsíční mzdy.

OSVČ s paušálem ztratí nárok na slevu na děti a vyživovanou manželku. U činností spada-

jících do paušálů 40 % (např. advokáti, lékaři, daňoví poradci, notáři, pojišťovací agenti), 

resp. 30 % (pronájmy), bude nárok na paušál jen do hrubého příjmu dva milióny korun. 

Zvýšena bude daň z převodu nemovitostí ze tří na čtyři procenta, zrušena tzv. zelená nafta 

pro zemědělce (od ledna 2014 bez časového omezení).

Vládní koalice prosadila 7. 11. v poslanecké sněmovně zákon, který umožní, aby byla v lednu 

spuštěna penzijní reforma. Sto dvěma hlasy přehlasovala veto prezidenta Václava Klause. 

Poslanci Parlamentu ČR odsouhlasili 8. 11. po půlnoci církevní restituce. Pro návrh bylo 102 

poslanců. Zákon následně nechal projít k platnosti, i když svůj podpis pod něj nepřipojil, 

prezident Václav Klaus. Církve a náboženské společnosti podle zákona dostanou svůj ně-

kdejší majetek v hodnotě 75 miliard a fi nanční odškodnění 59 miliard. Zároveň bude 17 let 

probíhat přechodné období, během kterého se bude snižovat církvím příspěvek od státu. 

V roce 2030 by měly být církve zcela soběstačné 

Lídr sociální demokracie v krajských volbách Stanislav Mišák se stal 8. 11. hejtmanem 

Zlínského kraje. Na ustavujícím zasedání pro něj hlasovali zastupitelé ČSSD, Strany práv 

občanů – Zemanovci a KSČM. Opozice před hlasováním na protest odešla ze sálu. Před 

krajským úřadem vlály od rána rudé vlajky, objevily se transparenty s obličeji Gottwalda, 

Stalina a Lenina. Zněla řada sovětských budovatelských písní, celkem na 300 demonstrantů. 

Z Kroměříže byl na mnoha snímcích k vidění protestující místní člen KDU-ČSL Mgr. Voj-

těch Navrátil. Demonstranti měli transparenty jako: Už se těší na Tebe milice a StB. 

České tenistky zvítězily 3.–4. 11. ve Fed Cupu (neofi ciální mistrovství světa v tenise v druž-

stvech žen), ve fi nále porazily Srbsko, a čeští tenisté zvítězili 16.–18. 11. v Davis Cupu (ne-

ofi ciální mistrovství světa v tenise v družstvech mužů), ve fi nále porazili Španělsko. Družstvo 

žen tvořily Kvitová, Šafářová, Hlaváčková, Hradecká, kapitán Pála. Družstvo mužů tvořili Ber-

dych, Štěpánek, Minář, Rosol, kapitán Navrátil – z nich hráli jen první dva jmenovaní. Ženský 

tým obhájil loňské vítězství, mužský tým navázal na vítězství československé sestavy z roku 

1980. Všichni členové tehdejšího družstva Lendl, Šmíd, Kodeš a Složil zápas sledovali v hale.

6. 11. zemřel autor kreslených vtipů Vladimír Jiránek (nar. 6. 6. 1938 v Hradci Králové). 

Autor večerníčků Bob a Bobek či Pat a Mat. Vtipy kreslil hlavně pro Lidové noviny. 

10. 11. při RallyShow Uherský Brod vyjelo u vesnice Lopeník v Bílých Karpatech ze silnice 

závodní auto a zabilo 4 dívky ve věku 7–20 roků.

24. 11. v anketě zpěváků Zlatý slavík byl jako vítěz v kategorii Zpěvák roku vyhlášen pís-

ničkář Tomáš Klus, šlo o 50. ročník ankety. Klus nahradil zpěváka Karla Gotta po třinácti 

letech neustálých vítězství. Celkem Gott vyhrál za 50 let ankety sedmatřicetkrát.
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Prosinec
14. 12. zemřelo dvacet dětí ve věku 6–7 roků (8 chlapců a 12 děvčat) a sedm dospělých žen 

během útoku Adama Lanzy (20 roků) na základní školu v americkém Newtonu. Lanza za-

střelil matku, vzal si její zbylé zbraně a jel do školy. Učitelský sbor se snažil Lanzu zastavit, 

zabiti ředitelka a psycholožka, pak děti. Nakonec se Lanza zastřelil. 

18. 12. vládní koalice v poslanecké sněmovně PČR přes nesouhlas opozice prosadila daňový 

balíček, který obsahuje zvýšení daně z přidané hodnoty od roku 2013 na 15 a 21 %. Poslanci 

přehlasovali Senát, který balíček vetoval. Zákon podepsal i prezident republiky. Vládní koa-

lice potřebovala k prosazení balíčku alespoň 101 hlasů, nakonec ho podpořilo 102 poslanců. 

Kvůli námitkám EU se přesunou do vyšší sazby jednorázové dětské pleny. Živnostníkům se 

omezí výdajové paušály, zemědělcům se postupně zruší vratka části spotřební daně z nafty 

(zelená nafta). Tříprocentní daň z převodu nemovitostí se zvýší na čtyři procenta.
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Vedení města v roce 2012

Starostka:  Mgr. Daniela Hebnarová (ODS)

Místostarosta:  Mgr. Miloš Malý (ČSSD)

Uvolněná členka 

Rady města Kroměříže:  MUDr. Jarmila Číhalová (Volba pro Kroměříž)

Uvolněný člen 

Rady města Kroměříže:  Marek Šindler (ČSSD)

Uvolněná zastupitelka a předsedkyně výboru pro regeneraci MPR a pro rozvoj města:  

 Ing. Blanka Šimůnková (ODS)

Tajemník městského úřadu:  JUDr. František Dočekal, Ph.D.

Rada města Kroměříže pracovala ve složení, které vzešlo z komunálních voleb v roce 2010, 

až do zasedání zastupitelstva města 20. 12., kdy se vzdala funkce dlouhodobě neuvolněné 

členky Rady města Kroměříže europoslankyně MUDr. Olga Sehnalová (ČSSD), zastupi-

telkou zůstává. Po oznámení své rezignace Olga Sehnalová navrhla na uvolněný post svou 

stranickou kolegyni z ČSSD, zastupitelku Miloslavu Noskovou, kterou vzápětí zastupitelé 

zvolili novou neuvolněnou členkou Rady města Kroměříže.

Zastupitelstvo města Kroměříže pracovalo ve složení, které vzešlo z komunálních voleb 

v roce 2010.

Komise Rady města Kroměříže v roce 2012:

Komise bytová:
Usnesení Rady města Kroměříže z 12. července 2012, 32. schůze – Rada města jmenovala 

Mgr. Petra Sedláčka členem bytové komise Rady města Kroměříže

Předseda:  Šindler Marek

Tajemník:  Stejskalová Jaroslava

Členové:  Daňková Ivona, Mgr. Koščová Věra , Kemény Roland, Ing. Dvořáček Petr,  

 RSDr. Kenša Vladimír, MUDr. Číhalová Jarmila, Mgr. Sedláček Petr

Komise kulturní, společenská a pro partnerská města:
Předsedkyně: PhDr. Kašpárková Šárka

Tajemnice:  Peclová Lenka

Členové:  Mgr. Miroslava Nosková, Ing. Věra Knapková, Ing. Esma Opravilová,  

  Ing. Dagmar Fenclová, MUDr. Eva Nováková, Mgr. Jitka Dvořáková, 

 Ing. Jiří Králík, Zdeněk Hána, Lukáš Majda, Ing. Martin Krčma

Komise pro cestovní ruch a prezentaci města:
Předseda:  Mgr. Hebnarová Daniela

Tajemník:  Mgr. Zrna Pavel

Členové:  Meitner Marek, Skopalová Dagmar, Formanová Marcela, Konečný Roman,  

 Ing. Kuchař Oldřich, Dr. Mercová Markéta, Kadlicová Barbora, DiS., 

 Bc. Talafant Jan
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Komise pro dopravu a BESIP
Rada města Kroměříže odvolala na zasedání 9. 2. 2012 Ing. Vlastimila Foltýna z funkce 

tajemníka komise Rady města Kroměříže pro dopravu a BESIP a jmenovala do té funkce 

Libora Hájka.

Předseda:  Mgr. Sedláček Petr

Tajemník:  Hájek Libor

Členové:  Drábek Petr, Ing. Komínek Petr, Juračková Alice, Hassa Martin, 

 Petráš Karel, MUDr. Kreml Richard, RSDr. Procházka Jaroslav, 

 Ing. Fuksová Věra 

Komise pro nakládání s majetkem města
Předseda:  Ing. Šimůnková Blanka

Tajemník:  Ing. Opravil Aleš

Členové:  Šindelářová Milena, Bc. Kelnar Jiří, Ing. Hebnar Milan, Ing. Sehnal Marian,  

 Bc. Kučera Bronislav, MSc., Ing. Merc Josef, Ing. Opravil Petr, 

 Ing. Adamík Jaroslav

Komise pro prevenci kriminality
Předseda:  Mgr. Malý Miloš

Tajemník:  Mgr. Skřebský Miloslav

Členové:  Andrýsek Marek, Mgr. Navrátil Vojtěch, PhDr. Cruzová Dagmar, 

 Komínek Milan, Ing. Žárský Jan, Popovská Jitka, RSDr. Kenša Vladimír

Komise pro výchovu a celoživotní vzdělávání
Předsedkyně:  Mgr. Dvořáková Jitka

Tajemník:  Miroslav Marinčák

Členové:  Mgr. Miroslava Nosková, Bc. Michal Kostka, Mgr. Markéta Caklová, 

 Mgr. Pavel Motyčka, Mgr. Jaroslav Němec, Petr Zaoral, 

 Ing. Karel Fleischmann, Mgr. Iveta Hashesh, Ph.D., MBA, doc.

Komise pro životní prostředí:
Předseda:  Mgr. Navrátil Kamil 

Tajemník:  RNDr. Ševčíková Božena

Členové:  Ing. Olšanská Radka, Sedlařík Emil, Ing. Čech Josef, Ing. Krčmová Olga,  

 Koutňáková Marie, Konečná Ludmila, Křižan Josef, Ing. Nováková Věra

Komise sociální, zdravotní, pro projekty Zdravé město a Bezpečná komunita
Předsedkyně:  MUDr. Číhalová Jarmila

Tajemník:  Mgr. Marie Sumcová

Členové:  Mgr. Forýtek Jaroslav, Mgr. Ondrušková Dagmar, Pavlínková Libuše,   

 Lizcková Pavlína, Mgr. Kapounek Jan, Bc. Kučerová Jana, 

 MSc., Zahradníková Jana, Ing. Pokorná Marie, MVDr. Guth Michal,   

 MUDr. Brožík Jan

Komise sportovní
Předseda:  Holík Karel

Tajemník:  Mgr. Pánek Jiří 
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Členové:  Bc. Neumann Petr, Ing. Mergenthal Otmar, MBA, Zdráhal Marek, 

Doubrava Miroslav, Král Jiří, Horenský Radim, RSDr. Křemeček Vladimír, 

Krejčiříková Jaroslava

Komise státní památkové péče
Předseda:  Ing. Šimůnková Blanka

Tajemník:  Ing. Staňová Alena

Členové:  Ing. Drkula Martin, Mgr. Horák Pavel, Ing. Vojta Jiří, Pořízek Vít

Povodňová komise zřízená podle zákona č. 234/2000 Sb. o vodách
Dne 21. 6. Rada města Kroměříže odvolala Jiřího Legáta z funkce člena povodňové komise 

města.

Předseda:  Mgr. Hebnarová Daniela

Tajemník:  Ing. Vodák Petr

První zástupce předsedy:  Mgr. Malý Miloš

Druhý zástupce předsedy:  JUDr. Dočekal František, Ph.D.

Členové:  Sigmund Jaroslav, Mgr. Držálek Vratislav, MUDr. Číhalová Jarmila, 

Ing. Šimůnková Blanka, Šindler Marek, Ing. Hýbner Igor, Procházková 

Miloslava, Ing. Prudil Miloš, Mgr. Zrna Pavel, Janásek Zdeněk, 

Ing. Plačková Marcela, Legát Jiří, Ovčačík Jaroslav, Hanzal Lambert 

Výbory:

Finanční výbor
Předseda:  Ing. Knapková Věra, BA

Členové:  Ing. Řihák Marek, Šindler Marek, Ing. Šimůnková Blanka, Ing. Nováková 

Věra, MVDr. Chvátal Karel, Holík Karel, Ing. Adamík Jaroslav, 

 Ing. Žárský Jan

Kontrolní výbor
Předseda:  JUDr. Smíšek Karel

Členové:  Mgr. Zapletal Petr, MUDr. Novák Jaroslav, RSDr. Kenša Vladimír, 

Mgr. Dvořáková Jitka, PhDr. Kašpárková Šárka, Mgr. Nosková Miloslava

Výbor pro regeneraci MPR a rozvoj města
Předseda:  Ing. Šimůnková Blanka

Členové:  Ing. arch. Krouman Milan, Ing. Fuksová Věra , Ing. Koutský Vladimír, 

Pořízek Vít.

31. 5. 2012 byli usnesením Zastupitelstva města Kroměříže odvoláni Ing. arch. Radmila 

Vraníková a Ing. Jan Slanina z tohoto výboru a jmenováni do výboru Ing. Věra Fuksová 

a Ing. arch. Milan Krouman
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Pohyb zaměstnanců
V Kroměříži odešlo v roce 2011 z městského úřadu 18 zaměstnanců, dalších 13 lidí dostalo 

výpověď během roku 2012. Koncem roku 2011 výpověď dostal i dlouholetý redaktor Kromě-

řížského zpravodaje (radniční měsíčník) Mgr. Miroslav Karásek, reálně tedy práci opustil 

v prvních měsících roku 2012. Rozpočet města byl nejnižší za uplynulé desetiletí kvůli úspo-

rám a sociální reformě, která převedla výplatu sociálních dávek na úřady práce. Další úsporu 

pětadvacet milionů Kč oproti loňsku přinesla úsporná opatření v rámci příspěvkových orga-

nizací města či jednotlivých odborů. 

Sociální reforma a MěÚ Kroměříž
K 1. 1. začala sociální reforma, která změnila systém poskytování sociálních dávek. Od to-

hoto data přestaly sociální dávky poskytovat obce s rozšířenou působností, ale žadatelé si 

pro ně začali chodit na úřady práce.

Dávky přestal poskytovat Městský úřad Kroměříž a začal je poskytovat zdejší Úřad práce 

v pracovišti na Kotojedské ulici (Šilhánkova vila). Jedná se o příspěvek v hmotné nouzi, 

dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči

V rámci sociálního systému zůstalo na radnici pouze oddělení sociální péče s úsekem orgánu 

sociálně právní ochrany dětí a úsekem sociální práce. Úředníci v budově Šilhánkovy vily 

měli obavy z výtržníků a požádali strážníky městské policie o spolupráci. 

Kvůli sociální reformě se od 1. 1. ocitlo asi deset úředníků kroměřížské radnice bez práce. 

Agenda sociálních dávek přešla pod Úřad práce. Rozpočet města Kroměříže se kvůli přesu-

nu sociální agendy na jinou organizaci snížil oproti loňsku o dvě stě milionů korun. 

Tajemník MěÚ Kroměříž JUDr. František Dočekal Ph.D. vysvětlil pohyby na radnici, které 

byly uskutečněny na přelomu let 2011/2012 slovy: „Organizační změny jsme navrhli na zá-

kladě vlastního podrobného mapování procesů v loňském roce, na kterém se podíleli zejmé-

na jednotliví vedoucí odborů. Součástí této první fáze byly i pohovory s jednotlivými vedou-

cími s cílem dotvořit celkový obraz o činnostech, které městský úřad vykonává. V personální 

oblasti došlo především k redukci počtu zaměstnanců na současný (27. 6. 2012) počet 167. 

Z provozního pohledu bylo vhodné reorganizovat dřívější odbor vnitřních věcí a oddělit 

jeho úřední agendu od technického zabezpečení chodu úřadu. Pod útvarem tajemníka proto 

vzniklo oddělení organizace a řízení úřadu, které má za úkol zabezpečovat veškeré provozní 

záležitosti. V oblasti ekonomické bylo cílem redukovat provozní výdaje. Organizačně se ten-

to cíl projevil např. ve změně systému využívání služebních vozidel, byl výrazně redukován 

nákup spotřebního materiálu, nábytku apod. A samozřejmě nelze opomenout snížení mzdo-

vých nákladů v důsledku redukce zaměstnanců, a to především neúřednických míst, čímž byl 

zachován bezproblémový chod všech agend.“ 

Co se týče reorganizace úředních agend, ve snaze zjednodušit občanům vyřizování došlo 

k reorganizaci některých odborů. Z tohoto důvodu byla např. sloučena oblast stavebního 

řádu, územního plánování a státní památkové péče pod stavební úřad. „Ze stejného důvodu 

přešlo pod odbor rozvoje města majetkoprávní oddělení, do odboru informačních technolo-

gií byl včleněn útvar podatelny a jako dobré řešení je hodnoceno i přesunutí odboru služeb 

do uvolněných kanceláří po sociálních pracovnících v budově „C“. Pro klienty je tak zabez-

pečen jak komfort soukromí, tak i dostupnost ostatních odborů a pokladny.“ Řekl tajemník 

František Dočekal mluvčímu radnice Pavlu Zrnovi a ten zveřejnil v Kroměřížském zpravo-

daji 7/2012, s. 3.
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Nový organizační řád města
S účinností od 1. 1. 2012 vstoupil v platnost nový organizační řád Městského úřadu v Kro-

měříži schválený radou města Kroměříže dne 8. 12. 2011.

Tento řád stanovuje: počet zaměstnanců Městského úřadu Kroměříž v počtu 167, název 

odboru vnitřních věcí se mění na odbor občansko-správních agend, název odboru školství, 

kultury a státní památkové péče se mění na odbor školství, sociální péče, kultury a cestov-

ního ruchu.

Řád ruší: Odbor sociální včetně všech oddělení, odbor právní včetně všech oddělení, od-

bor dopravy včetně všech oddělení, oddělení organizační z odboru vnitřních věcí, oddělení 

správních činností z odboru vnitřních věcí, oddělení podatelny z odboru vnitřních věcí, od-

dělení rozvojových projektů z odboru rozvoje města.

Řád zřizuje: oddělení organizace a řízení úřadu v útvaru tajemníka, oddělení správních 

agend v odboru občansko-správních agend, oddělení právních činností a kontroly v odboru 

občansko-správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství v odboru občansko

-správních agend, oddělení územního rozhodování stavebního řádu v odboru stavební úřad, 

oddělení územního plánování a státní památkové péče v odboru stavební úřad, oddělení 

sociální péče v odboru školství, sociální péče, kultury a cestovního ruchu 

Stěhování odborů
V souvislosti s novým organizačním řáde změnilo koncem ledna své působiště několik odbo-

rů. Stěhování se nejvíce dotklo odboru služeb, úseku památkové péče a územního plánování. 

Úplně zanikl sociální odbor, jehož část se v souvislosti se sociální reformou přesunula pod 

kroměřížský Úřad práce. Na radnici zůstalo jen oddělení sociální péče spadající pod nově 

pojmenovaný odbor školství, sociální péče, kultury a cestovního ruchu. Dopravní agenda 

přešla jako oddělení dopravy a silničního hospodářství pod odbor občansko-správních agend 

(dříve odbor vnitřních věcí), a to společně s matrikou a dalšími správními agendami, jako je 

vydávání občanských průkazů a cestovních pasů, a také s novým oddělením právních činnos-

tí a kontroly, které se transformovalo z právního odboru (včetně projednávání přestupků, 

přijímání peticí apod.). 

Stavební úřad pod vedením Ing. Miloše Prudila zůstal v budově C na ulici 1. máje i s nově 

vzniklým oddělením územního plánování a státní památkové péče. Majetkoprávní záleži-

tosti města, jako jsou prodeje, pronájmy apod., sice organizačně přešly z fi nančního odboru 

pod odbor rozvoje města vedoucího Ing. Aleše Opravila. Celý odbor služeb, sídlící po léta 

v přízemí hlavní budovy radnice byl přesunut do budovy D se vchodem z ulice 1. máje (dříve 

vedení sociálního odboru). 

Potíže s centrálním registrem vozidel a MěÚ Kroměříž
Ministerstvo dopravy ČR se od pondělí 9. 7. snažilo spustit novou aplikaci Centrálního 

registru vozidel. Po hodině provozu došlo k výpadku databázového serveru. Potíže trva-

ly i v úterý a ve středu. V Kroměříži od pondělí do středy 11. 7. byla situace podobná. Do 

systému se sice povedlo dostat, ale data byla nekorektní, vše se muselo ručně kontrolovat. 

V pondělí 16. 7. přijely do Kroměříže dvě zástupkyně ministerstva a dodavatelské fi rmy a na 

radničním odboru občansko-správních agend se snažily řešit problémy, které při vyřizování 

agendy registru vozidel vznikaly. Registr spadal pod odbor občansko-správních agend, jehož 

vedoucí byla JUDr. Ivana Bukovská. Po více než měsíci 13. 8. stále museli úřednice na uvede-

ném odboru radnice provádět ruční kontroly a případné opravy jako špatný rok výroby auta.
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Nový velitel Městské policie
Na místo velitele městské policie Kroměříž bylo od poloviny září vyhlášeno výběrové řízení. 

Miloslav Skřebský zůstal ve funkci do konce prosince, kdy odešel do starobního důchodu. 

Výběrové řízení bylo uzavřeno 10. 10., pak se kandidáti o místo ucházeli 1. 11. před výbě-

rovou komisí. Zájem o místo projevili čtyři lidé. V komisi byli: radní města, stávající velitel 

strážníků, tajemník radnice, Hana Janková z personálního oddělení a policejní psycholožka. 

Podmínky výběrového řízení byly stanoveny zákonem. Patřilo mezi ně: Vlastnoručně psaný 

životopis, vlastní návrh koncepce řízení organizace a čisté lustrační osvědčení, uchazeč ne-

musel být strážník. Nejlépe hodnoceným kandidátem s nejlepší předloženou koncepcí řízení 

městské policie se stal Libor Kubiš, kterého radní ve čtvrtek osmého listopadu navrhli a do-

poručili zastupitelům jmenovat do uvedené funkce, což zastupitelé i učinili. Mgr. Libor Ku-

biš, ročník 1967, pochází z Uherského Brodu, kde v minulosti řídil tamní městskou policii.

Nový vedoucí Odboru rozvoje města
19. 11. na jednání Rady města radní na základě doporučení výběrové komise jmenovali no-

vým vedoucím odboru rozvoje města Městského úřadu Kroměříž Ing. Vladimíra Krejčíře. 

Ing. Krejčíř byl jmenován s účinností od 1. 12. 2012. V. Krejčíř (1961) vystudoval VUT 

Brno se zaměřením na pozemní stavby, ve stavebnictví pracoval do roku 1990, pak se stal 

starostou a místostarostou Němčic nad Hanou, kde působil tři volební období jako volený 

zastupitel, z toho šest roků jako uvolněný funkcionář. Poté pracoval ve známé kroměřížské 

fi rmě Elma-Therm a fi rmě NWT. Od roku 2010 podnikal.

Radnice bude nakupovat přes elektronické aukce
Počátkem listopadu oznámila veřejnosti starostka Mgr. Daniela Hebnarová, že kroměřížská 

radnice bude zadávat veřejné zakázky elektronicky. Kromě úspory peněz si od tohoto způ-

sobu slibuje omezení možnosti korupce. Software bude stát 130 000 korun. Systém měl být 

zaveden od ledna 2013. Systém umožní zakázku elektronicky zadat a uskuteční se v něm celý 

proces hodnocení nabídek až po ukončení výběru.

EGovernment na MěÚ Kroměříž
V průběhu roku zaváděla kroměřížská radnice projekt ministerstva vnitra EGovernment. 

Jeho cílem je propojení úřadů elektronickými a datovými službami řízenými společným 

technologickým centrem. Na městském úřadě je budováno technologické centrum, elek-

tronická spisová služba a vnitřní propojení úřadu. Nové velice výkonné servery, disková 

pole, hardware, software. Cílem pro občana je poskytování lepších služeb a menší nutnost 

návštěvy úřadu. Na starosti vše má vedoucí radničního oddělení informatiky Bc. Jan Pšeja.

Rada města na svém zasedání 6. 12. 2012 zrušila Organizační řád Městského úřadu Kromě-

říž, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2012 a schválila nový Organizační řád Městského úřadu 

Kroměříž s účinnosti od 1. 1. 2013. Stanovila počet zaměstnanců města Kroměříž v MěÚ 

Kroměříž na 170 lidí takto:
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Počet zaměstnanců města Kroměříž v MěÚ Kroměříž

Schválený počet 
zaměstnanců
k 1. 1. 2012

Současný stav 
zaměstnanců

ke 30. 11. 2012

01 Odbor občansko-správních agend 38 37

Vedoucí odboru 1 1

Oddělení matriky 4 4

Oddělení správních činností 5 5

Oddělení dopravy a silničního hospodářství 15 15

Oddělení správních agend 13 12

02 Odbor stavební úřad 19 20

Vedoucí odboru 1 1

Ostatní 2 2

Oddělení územního rozhodování 
stavebního úřádu

9 10

Oddělení územního plánování a státní 
památkové péče

7 7

03 Odbor informačních technologií 13 12

Vedoucí odboru 1 1

Oddělení informatiky 5 5

Oddělení podatelny 7 6

04 Odbor fi nanční 18 18

Vedoucí odboru 1 1

Oddělení fi nanční účtárny 9 9

Oddělení místních poplatků 5 5

Oddělení vymáhání pohledávek 3 3

05 Obecní živnostenský úřad 12 12

Vedoucí odboru 1 1

Oddělení registrace 6 6

Oddělení kontrolní a správní 5 5

06 Odbor rozvoje města 9 7

Vedoucí odboru 1 1

Oddělení investiční přípravy 5 3

Oddělení majetkoprávní 3 3
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07 Odbor služeb 7 7

Vedoucí odboru 1 1

Ostatní 6 6

08 Odbor životního prostředí 15 15

Vedoucí odboru 1 1

Ostatní 5 5

Oddělení ochrany vod a prostředí 9 9

09 Odbor školství, soc. péče a kultury 18 18

Vedoucí odboru 1 1

Ostatní 3 3

Oddělení rozpočtování ve školství 4 4

Oddělení sociální péče 10 10

15 Útvar tajemníka 18 17

Tajemník 1 1

Právník 1 0

Oddělení personální, mzdové a vzdělávání 3 3

Oddělení organizace a řízení úřadu 10 10

Útvar auditu a vnitřní kontroly 2 2

Útvar propagace a cestovního ruchu 1 1

Celkem 167 163

Změny ke schválenému počtu -3/+6

Od 1. 1. 2013 schválený počet zaměstnanců – 170
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Místní části

Město má devět místních částí, které zastupují osadní výbory. Tyto pracovaly ve stejném 

složení jako v roce 2011. Změny oproti stavu zaznamenanému v kronice města 2011 jsou 

vyznačeny.

Město má místní části: Bílany, Drahlov (oproti záznamu v kronice města 2011 přibyl coby 

člen výboru Jan Zdražil), Hradisko, Kotojedy, Postoupky, Těšnovice, Trávník, Vážany (opro-

ti záznamu v kronice města 2011 se členka výboru jmenuje Flídrová, šlo asi o překlep), Zlá-

manka (oproti záznamu v kronice města 2011 přibyl coby člen výboru Martin David). Dne 

1. 3. byl zastupitelstvem města Kroměříže na doporučení rady města odvolán Leoš Minařík 

z funkce předsedy osadního výboru ve Zlámance a jmenován Petr Daněk předsedou osadní-

ho výboru ve Zlámance.

17. 1. jednali občané Postoupek s vedením místního zemědělského družstva, jak omezit vý-

skyt much v obci, když původcem je Agrodružstvo Postoupky.

25. 2. se v Trávníku konal 29. ročník Zimního branného závodu pořádaného Sdružením dob-

rovolných hasičů Trávník ve spolpráci s SDH Kroměříž a Zemědělským podnikem Kvasicko. 

Účastnilo se ho 17 tříčlenných hlídek v mladší a 20 hlídek ve starší kategorii. V mladších 

žácích zvítězili SDH Morkovice, ve starších žácích SDH Trávník.

31. 3. zorganizovali fl orbalisté z Bílan vedeni členem osadního výboru Ing. Romanem Apole-

nářem II. ročník přátelského fl orbalového utkání Bílany 2012 v tělocvičně ZŠ Hulín, Utkala 

se mužstva Bílan, Chropyně, Fryštáku a Zdravky KM. Vyhrál Fryšták.

V dubnu organizovalo Občanské sdružení Vážaňák ve Vážanech petici proti možnému vy-

ústění obchvatu Kroměříže u Vážan proti nové zástavbě. Předsedou tohoto občanského 

sdružení i osadního výboru ve Vážanech je politik z TOP 09 Bc. Emil Sedlařík.

13. 6. se mezi obcemi Drahlov a Zlámanka vylil z koryta potok, doprava byla přerušena.

Konec prázdnin se v Kotojedech uskutečnil 4. ročník soutěže Kotojedy Dog Open 2012. 

Organizátorem byl Radomil Lehkoživ – předseda osadního výboru v Kotojedech. Do soutě-

že bylo přihlášeno 20 psů, absolutním vítězem se stal Syndy majitele Vítězslava Pěčky. Šlo 

hlavně o zábavu, opékání buřtů a tanec.

Tělovýchovná jednota Těšnovice slavila 100. výročí svého založení – TJ Sokol Těšnovice byl 

založen na podzim 1912.

Do začátku listopadu byla v Těšnovicích postavena nová autobusová čekárna. Prosklená 

zastávka stála kroměřížskou radnici 150 000 korun, tu starou shodil v červenci silný vítr.

První adventní neděli 2012 pořádal osadní výbor v Těšnovicích v kostele sv. Petra a Pavla 

koncert zpěváků a zpěvaček z Vacenovic, rozsvícení vánočního stromu u mateřské školky 

a v hospodě mikulášskou nadílku, při které děti zpívaly a recitovaly.

Usnesení Rady města Kroměříže z 29. listopadu 2012, 41. schůze.

Rada města vzala na vědomí zrušení pobočky Knihovny Kroměřížska v Drahlově k 31. 12. 

2012 na základě požadavku osadního výboru v Drahlově. 
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Zasedání Rady města Kroměříže
Rozdělení dotací a dotační systém 2012
Usnesení Rady města Kroměříže z 5. 1., 21. schůze. 

Rada města schválila členění fi nančních prostředků v rámci dotačního systému města pro 

rok 2012 takto: 

Celkem k rozdělení:   4 500 000 Kč 

Podporované aktivity:  sociální oblast  1 172 000 Kč

 sport  1 470 000 Kč

výzva akce nad 10 000–200 000 Kč; výzva akce do 10 000–50 000 Kč; 

výzva akce do 10 000 Kč–0 Kč

celkem bez částky pro 1. výzvu 2012: 2 642 000 Kč 

k rozdělení v 1. výzvě 2012:  1 608 000 Kč 

Sociální oblast – dofi nancování:  Azylový dům pro muže  0 Kč

 Oblastní charita 500 000 Kč

 Pečovatelská služba  672 000 Kč 

Oblast sport – provoz zařízení:  Atletický klub 57 000 Kč

 Nohejbalový klub Bajda  0 Kč

 TJ Slavia Kroměříž  550 000 Kč

 TJ Sokol Kroměříž  230 000 Kč

 SK Hanácká Slavia  633 000 Kč

Celkem   2 642 000 Kč

Radou města schválený návrh rozdělení fi nančních prostředků z rozpočtu města Kroměříže 

pro rok 2012 na jednotlivé oblasti podpory neziskového sektoru v rámci dotačního systému 

za předpokladu, že bude na tuto oblast vyčleněna. Po odečtu dotací určených pro pravidelně 

podporovaná sportovní a sociální zařízení, částka ve výši 1 608 000 Kč. 

Navrhovaná částka dle zprůměrovaného procentního členění za uplynulé čtyři roky: 

Komise kulturní, společenská a pro partnerská města  367 000 Kč

Komise pro sport a volný čas dětí a mládeže  888 000 Kč

Komise sociální a zdravotní   270 000 Kč

Komise pro cestovní ruch   38 000 Kč

Komise pro výchovu a celoživotní vzdělávání  30 000 Kč

Komise pro životní prostředí   15 000 Kč

Celkem   1 608 000 Kč

Nová ulice
Usnesení Rady města Kroměříže z 23. 5., 29. schůze.

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit pojmenování nové ulice v lokalitě býva-

lých Rybalkových kasáren K Výstavišti. 

Ocenění předsedy klubu dárců krve
Usnesení Rady města Kroměříže z 23. 5., 29. schůze.

Rada města doporučila zastupitelstvu města udělit pamětní stříbrnou medaili města Kromě-

říže JUDr. Josefu Čechovi předsedovi Klubu dárců krve Kroměřížska při příležitosti ukon-

čení jeho činnosti coby předsedy klubu.
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Informační centrum přičleněno ke knihovně
Usnesení Rady města Kroměříže z 12. 7., 32. schůze.

Rada města uložila PhDr. Šárce Kašpárkové, ředitelce Knihovny Kroměřížska, zpracovat 

koncepci Informačního centra Kroměříž se začleněním pod Knihovnu Kroměřížska – pří-

spěvkovou organizaci, Slovanské náměstí 3920 s účinností k 1. lednu 2013.

Dočasný ředitel SMMK
Usnesení Rady města Kroměříže z 12. 7., 32. schůze. 

Rada města pověřila dočasným řízením příspěvkové organizace Správa majetku města Kro-

měříže Mgr. Petra Sedláčka, v plném rozsahu kompetencí ředitele Správy majetku města 

s účinností od 1. 7. 2012 do doby opětovného nástupu ředitele příspěvkové organizace Sprá-

vy majetku města do práce. 

Umisťování propagačních materiálů k volbách na veřejných plochách
Usnesení Rady města Kroměříže z 12. 7., 32. schůze. 

Rada města schválila pravidla ohledně umístění propagačních materiálů kandidátů do voleb 

na veřejném prostranství v majetku města z důvodu voleb do zastupitelstva Zlínského kraje 

ve dnech 12.–13. 10. Od 3. 9. do 25. 10. mohly strany či volební uskupení na veřejném pro-

stranství umístit propagační materiály ve formě přemístitelných plakátovacích zařízení ve 

vlastnictví jednotlivých stran – zejména okolo sloupů veřejného osvětlení, okolo stromů, na 

zábradlích, volně umístěných v zeleni nebo na pevných prostranstvích. Po 25. 10. byly strany 

povinny tyto materiály odstranit pod sankcí zpoplatnění. O umístění propagačních zařízení 

rozhodovaly politické strany, musely ale respektovat právo svých soupeřů, kteří již měli své 

zařízení instalováno. Politické subjekty nesly odpovědnost za to, že jejich zařízení nebudou 

ohrožovat bezpečnost lidí a nebudou poškozovat majetek.

Odstranění sochy kosmonautů
Usnesení Rady města Kroměříže z 16. 8., 33. schůze.

Rada města schválila odstranění sousoší kosmonautů z areálu Základní školy Slovan Zeye-

rova 3354 a uložila Mgr. Petru Sedláčkovi pověřenému řízením Správy majetku města Kro-

měříže zajistit odstranění sousoší kosmonautů z nádvoří Základní školy Slovan a její uložení 

pro případné budoucí využití.

Divadelní spolek Starý pivovar nedostal
Usnesení Rady města Kroměříže z 16. 8., 33. schůze.

Rada města neschválila převod užívání Klubu Starý pivovar, Prusinovského 114, Kroměříž 

neziskové organizaci Divadelní spolek Kroměříž.

Změny v IPRM
Usnesení Rady města Kroměříže z 23. 8., 33. schůze – 3. části.

Rada města odvolala z funkce člena Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Kro-

měříže Ing. Josefa Koplíka a z funkce manažerky IPRM Mgr. Ivetu Mišurcovou a jmenovala na 

jejich místa coby člena Řídícího výboru IPRM a manažerku IPRM Ing. Petru Terezu Krejsovou.

Karel Holík pověřen vedením Sportovních zařízení města Kroměříže
Usnesení Rady města Kroměříže z 19. 11., 40. schůze.

Rada města Kroměříže projednávala personální záležitosti týkající se na jednání městského 
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zastupitelstva 15. 11. zřízené příspěvkové organizace města: Sportovní zařízení města Kro-

měříže. Na jejího vedoucího bylo na podzim vyhlášeno výběrové řízení, přihlášení adepti 

neuspěli buď proto, že jejich koncepce neobstály, nebo proto, že nesplňovali podmínku do-

končeného vysokoškolského vzdělání magisterského typu. Radní se rozhodli výběrové řízení 

na ředitele sportovišť zrušit. Vzhledem k nedostatku času pro zřízení nové organizace k 1. 1. 

2013, se rozhodli pověřit zastupitele města Kroměříže a vedoucího zimního stadionu Kar-

la Holíka (ČSSD) vedením organizace Sportovní zařízení města Kroměříže s účinností od 

1. prosince 2012 nejdéle do 31. prosince příštího roku. Radní ustanovili pracovní skupinu ve 

složení Šárka Kašpárková (radní, Volba pro Kroměříž), Věra Knapková (radní, ODS), Petr 

Sedláček (zastupující ředitel zanikající organizace Správa majetku města Kroměříže, ODS), 

Blanka Šimůnková (uvolněná zastupitelka, ODS) a Marek Šindler (uvolněný radní, ČSSD), 

která bude nad zajištěním plynulého rozjezdu nové příspěvkové organizace dohlížet.

Jmenování Ing. Vladimíra Krejčíře vedoucím odboru rozvoje MěÚ Kroměříž
Usnesení Rady města Kroměříže z 19. 11., 40. schůze.

Rada města Kroměříže po projednání jmenovala Ing. Vladimíra Krejčíře vedoucím odboru 

rozvoje MěÚ Kroměříž s účinností od 1. 12. 2012.

Projekt Regenerace zeleně na kroměřížském městském hřbitově
19. 11. na 40. schůzi Rady města Kroměříže schválila rada projekt Kroměřížských technic-

kých služeb Regenerace zeleně na kroměřížském městském hřbitově. Město se přihlásilo 

o dotaci, pokud dotační titul vyjde, zaplatí jen 15 % z celkové částky. Když dotace nevyjde, 

bude město hřbitov regenerovat samo a pomaleji. Projekt počítá s náklady šest milionů ko-

run. V hlavní kaštanové aleji by se hodně kácelo, jinak by stromy byly ošetřeny a prořezány, 

rozšířeno by mělo být kolumbárium.

Nový Organizační řád Městského úřadu Kroměříž
6. 12. Rada města na svém zasedání zrušila Organizační řád Městského úřadu Kroměříž, 

který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2012 a schválila nový Organizační řád Městského úřa-

du Kroměříž s účinnosti od 1. ledna 2013. Stanovila počet zaměstnanců města Kroměříž 

v MěÚ Kroměříž na 170 zaměstnanců.

Výměna na postu kroměřížské radní (v rámci ČSSD)

20. 12. se vzdala funkce dlouhodobě neuvolněné členky Rady města Kroměříže europoslan-

kyně MUDr. Olga Sehnalová (ČSSD) a zastupitelé zvolili novou neuvolněnou členkou Rady 

města Kroměříže Mgr. Miloslavu Noskovou (ČSSD).

Zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

Premiéra elektronického hlasování zastupitelů na schůzi zastupitelstva
Dne 1. 3. mělo na XIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže v Kroměříži při jednání 

zastupitelstva města premiéru elektronické hlasování zastupitelů. Systém tlačítek propojený 

s počítačem, softwarem a projekčním plátnem umožňuje přehlednější hlasování. Lze jedno-

duše vyhledat, jak který zastupitel v konkrétním bodě programu hlasoval. 
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Zastupitelé Karel Chvátal (ODS) a Věra Nováková (ČSSD) ke zveřejnění svého hlasová-

ní nedali souhlas, což bylo akceptováno. K. Chvátal své rozhodnutí přehodnotil a připojil 

se k většině zastupitelů. Hlasovací zařízení je propojeno s počítačem a projektorem, takže 

všichni v zasedacím sále vidí aktuální bod jednání, konkrétní znění návrhu usnesení a stav 

hlasování včetně jmenného seznamu zastupitelů. 

Hned v prvním bodě březnového jednání zastupitelé odhlasovali, že jmenný výsledek hla-

sování bude zveřejněn jako součást usnesení na webových stránkách města tak, aby byl do-

stupný a zpětně dohledatelný.

Schválen program regenerace památek
Dne 1. 3. Zastupitelstvo města Kroměříže schválilo na XIII. zasedání Program regenerace 

Městské památkové rezervace Kroměříž pro rok 2012 včetně jeho spolufi nancování ze strany 

města Kroměříže.

Prevence kriminality
Dne 1. 3. Zastupitelstvo města Kroměříže schválilo na XIII. zasedání realizaci programů pre-

vence kriminality na rok 2012 včetně přidělení potřebných fi nančních prostředků a záměr 

v tomto programu pokračovat v souladu s Plánem prevence kriminality města Kroměříže pro 

období 2012 až 2015. V roce 2012 šlo o zakoupení mobilní kamery za cca 330 000 Kč, požado-

vaná dotace 260 000 Kč, podíl obce 70 000 Kč a odbornou profesní přípravu strážníků městské 

policie, celková cena cca 100 000 Kč, požadovaná dotace 83 000 Kč, podíl obce 17 000 Kč.

Rozpočet města
Dne 1. 3. Zastupitelstvo města Kroměříže schválilo na XIII. zasedání rozpočtová opatření 

v rozpočtu města Kroměříže na rok 2012, která znamenala (údaje jsou v tisících Kč): 

Příjmy rozpočtu města celkem:  387 841,0

výdaje celkem:  379 807,0

saldo příjmů a výdajů:  8 034,0 

fi nancování:  8 034,0

Schválen název nové ulice a udělení medaile města dárci krve
Na XV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaném 31. 5. Zastupitelstvo města Kro-

měříže schválilo pojmenování nové ulice v Kroměříži „K Výstavišti“ (někdejší Rybalkova ka-

sárna, lokalita výstaviště Floria) a udělilo pamětní stříbrnou medaili města Kroměříže panu 

JUDr. Josefu Čechovi, předsedovi Klubu dárců krve Kroměřížska.

K vyústění obchvatu
Na XV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaném 31. 5. Zastupitelstvo města Kro-

měříže pověřilo Ing. Blanku Šimůnkovou – zastupitelku pověřenou k projednávání územní-

ho plánu – k jednání se Zastupitelstvem obce Jarohněvice ve věci vyústění obchvatu města 

Kroměříže na katastru obce Jarohněvice. 

Podpora fotbalové mládeže
Zastupitelstvo města Kroměříže dne 31. 5. na XV. zasedání schválilo přímou podporu fot-

balové mládeže v roce 2012 sumou ve výši 90 000 Kč. Obdržela ji SK Hanácká Slavia Kro-

měříž o. s. na podporu středisek SCM (sportovní centrum mládeže) a SpSM (sportovní 

středisko mládeže) pro rok 2012 v případě, že obdrží certifi kát Fotbalové asociace ČR. Do 
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té doby byl podíl místní samosprávy nízký a to tak, že Hanácká Slavia mohla přijít o status 

sportovního centra mládeže dotovaného Fotbalovou asociací ČR a ministerstvem školství.

Vyhláška o čistotě veřejných prostranství
Zastupitelstvo města Kroměříže dne 28. 6. na XVI. zasedání vydalo obecně závaznou vyhláš-

ku města Kroměříž č. 2/2012 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostran-

ství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně. 

Opravy a budování s podporou evropských dotací
Zastupitelstvo města Kroměříže dne 28. 6. na XVI. zasedání schválilo:

1)  účast města Kroměříže na specifi cké výzvě ROP NUTS II Střední Morava s následující-

mi projekty:

 a) Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě za podmínky, že budou na této 

 ploše instalovány herní prvky pro děti 

 b) Úprava nástupní plochy před Květnou zahradou

 c) Informační systém v Kroměříži – městě památek UNESCO

2)  předložení žádosti o dotaci v rámci 33. výzvy ROP SM, 3. 2 Veřejná infrastruktura a služ-

by týkající se budovy Starého pivovaru v Kroměříži a její dofi nancování ve výši min. 30 %.

Stále petice proti obchvatu
28. 6. byla na XVI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže předána petice se 152 podpisy 

proti vyústění obchvatu města v místní části Vážany. Petice požaduje, aby obchvat neústil 

vůči obydlené zástavbě, ale mezi místní částí Vážany a obcí Jarohněvice. 152 podpisů zna-

mená více než 10 % obyvatel Vážan. 

Konec Správy majetku města
28. 6. na XVI. zasedání rozhodovalo Zastupitelstvo města Kroměříže o restrukturalizaci 

příspěvkové organizace, která spravuje majetky města – Správy majetku města Kroměříže. 

Existovalo více variant, rada města upřednostnila jednu, která se nelíbila opozici. Správa 

majetku města podle ní zanikne, vyčlení se sportoviště a vznikne nová příspěvková organi-

zace spravující sportoviště. Zbytek majetků přejde do s.r.o. Kroměřížské technické služby. 

Opozice v čele s lidoveckým zastupitelem Pavlem Motyčkou navrhovala Správu majetku 

města zachovat a vnitřně restrukturalizovat.

Správa majetku města Kroměříže (SMMK) se zabývá (do konce r. 2012) provozováním 

tepelného hospodářství, péčí o lesy, provozováním služeb pro školská zařízení a péčí o tělo-

výchovná a sportovní zařízení. V roce 2011 vykázala ztrátu 2,9 milionu korun. 

Rekultivace skládky v Lutopecnách 

Zastupitelstvo města Kroměříže dne 28. 6. na XVI. zasedání schválilo přípravu žádosti o do-

taci na rekultivaci skládky v Lutopecnách v rámci Operačního programu Životní prostředí 

a dofi nancování projektu ve výši deseti procent nákladů z rozpočtu města. Skládka patří 

Kroměříži, ale leží v katastru sousední obce Lutopecny. Kromě peněz dosud bránily v re-

kultivaci i problémy s pozemky, na kterých leží. To bylo vyřešeno. Na skládku se dříve vy-

vážel odpad z Kroměříže. Rekultivace bude stát přibližně 130 milionů korun, zaplatí ho 

z větší části Evropská unie. Kroměříž by zaplatila jen deset procent z ceny. Momentálně 

skládka vypadá tak, že je zarovnaná a pokrytá zeminou. Skládka by se brzy mohla přeměnit 

na park a zapadnout do okolní krajiny. Skládka v bývalé cihelně u Lutopecen vznikla jako 
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černá skládka v 80. letech minulého století. Od roku 1992 skládku začalo využívat město 

Kroměříž, ukládalo tam jen stavební a inertní odpad. Od roku 1996 už se místo postupně 

rekultivovalo a nyní je jáma po bývalé cihelně zarovnaná. V roce 2012 se komunální odpad 

z Kroměříže odváží na skládku do Nětčic, což je část Zdounek.

Expozice na starém pivovaře věnovaná Karlu Krylovi
Zastupitelstvo města Kroměříže dne 30. 8. na XVII. zasedání schválilo projekt na nové vy-

užití Starého pivovaru. Původně tam mělo ve spolupráci s Národním památkovým ústavem 

pracoviště Kroměříž vzniknout edukační centrum při Národním centru zahradní kultury 

Kroměříž, nově byl schválen záměr na zřízení kulturního centra s expozicí věnovanou kro-

měřížskému rodákovi Karlu Krylovi. Rekonstrukce by se měla týkat přízemní části budovy 

a měla by být rozčleněna na tři celky. Prvním je Expozice Karla Kryla při vstupu, která při-

pomene Krylovu osobnost a tvorbu. Druhým má být výstavní, přednáškový a poslechový pro-

stor. Třetím celkem má být klidová zóna k poslechu hudby a četbě. Budovu je třeba odvlhčit, 

opravit se musí elektroinstalace, sociální zařízení a dřevěné prvky včetně schodů. 13. srpna 

město svůj záměr předložilo Úřadu regionální rady ve Zlíně a čekalo na vyhodnocení.

Zastupitelstvo schválilo harmonogram realizace projektu „Starý pivovar – expozice Kar-

la Kryla“ na období 2013–2015 a jeho dofi nancování městem ve výši vlastního podílu 

2 645 000 Kč v roce 2013, 2 403 664 Kč v roce 2014 a 1 338 714 Kč v roce 2015. Zastu-

pitelstvo schválilo zařadit do rozpočtu města Kroměříže v letech 2013 až 2015 na projekt 

fi nance: 2013 – 6 565 000 Kč; 2014 – 5 678 880 Kč; 2015 – 4 462 378 Kč a zajištění provozu 

projektem realizovaných investic po dobu udržitelnosti projektu, tedy pět let od ukončení 

fi nanční realizace projektu.

Změna projektu rekonstrukce uličních stromořadí
Na svém XVII. zasedání 30. 8. schválili zastupitelé změnu projektu nazvaného Zakládání 

a rekonstrukce uličních stromořadí. Náklady projektu, který byl zahájen v březnu, byly vy-

čísleny na necelých osm milionů korun, příspěvek ze strukturálních fondů činil zhruba šest 

milionů, město ze svého rozpočtu dalo na projekt necelé dva miliony – 25 %. Podle projektu 

dojde k vykácení nevyhovujících dřevin, ošetření stávajících a vysázení nových stromů a keřů, 

uskuteční se obnova trávníku v místě výsadby v lokalitách Zámoraví, Slovan, okolo Květné 

zahrady a na dalších místech. Změna, kterou radní odhlasovali, a následně ji 30. 8. odhlaso-

vali i zastupitelé, se vztahuje ke Kollárově ulici. Na základě petiční výzvy Hnutí za zdravé 

Kroměřížsko zastupitelé tuto ulici z projektu vypustili. Původní projekt počítal s tím, že 

všech sedmasedmdesát stromů, které se tam nachází, bude skáceno, a budou vysazeny nové. 

Vznikla četně podepsaná petice a město si nechalo vypracovat posudek na tuto ulici. Podle 

něho není nutné skácet všechny stromy v Kollárově ulici. Pro návrh nakonec hlasovalo 18 za-

stupitelů, proti nebyl nikdo a pět se zdrželo hlasování. Hlavní práce proběhnou v roce 2013.

Změny ohledně organizací zřizovaných městem
Zastupitelstvo města Kroměříže dne 30. 8. na XVII. zasedání schválilo navržený záměr rea-

lizace změn dotýkající se správy majetku města: 

a)  vznik nové příspěvkové organizace „Sportovní zařízení města Kroměříže“

b)  stávající příspěvkovou organizaci „Správa majetku města Kroměříže“ ponechat v činnos-

ti po přechodnou dobu za účelem postupného dořešení právních vztahů

c)  přesun správy nemovitého majetku města do Kroměřížských technických služeb, s. r. o.
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Udělení stříbrných pamětních medailí města zakladatelům festivalu vojenských hudeb
Zastupitelstvo města Kroměříže dne 30. 8 na XVII. zasedání schválilo udělení stříbrných 

pamětních medailí města Kroměříže p. Zdeňku Gregorovi, pplk. v záloze a p. P. S., pplk. 

v záloze a Ing. J. J., zakladatelům Mezinárodního festivalu vojenských hudeb v Kroměříži.

Zdeněk Gregor je někdejší kapelník vojenské hudby v Kroměříži, potom kapelník Ústřední 

vojenské hudby v Praze a později inspektor vojenských hudeb na Ministerstvu obrany ČR. 

V roce 1991 proběhl nultý ročník festivalu vojenských hudeb v Podzámecké zahradě pod 

schodištěm, při akci Armádní soutěž umělecké tvořivosti se představily vojenské hudby. Dal-

ší rok byly přizvány zahraniční vojenské orchestry a první ročník mezinárodního festivalu 

byl na světě. O tyto začátky se zasloužil vojenský kapelník Gregor.

Cena města Kroměříže za rok 2012 Karlu Janečkovi
Na XVII. zasedání kroměřížského zastupitelstva 30. 8. se na doporučení radních města stal 

rozhodnutím zastupitelů nositelem Ceny města Kroměříže za rok 2012 Ing. Karel Janeček. 

Nominovaných osobností bylo osm, on zvítězil. Cena města je každoročně udělována osob-

nosti za podstatný přínos rozvoji města, za propagaci a reprezentaci města. Ocenění Karel 

Janeček převzal z rukou starostky D. Hebnarové 10. září ve Sněmovním sále Arcibiskup-

ského zámku před koncertem Václava Hudečka a Jiřího Stivína. Karel Janeček se narodil 

v srpnu roku 1927. Po studiu na Reálném gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou složil státní 

zkoušku z hudby na Konzervatoři v Praze. Studoval v Praze na ČVUT, které ukončil v roce 

1953. Diplom mu neudělili kvůli rozhodnutí politické komise. Je to syn továrníka Janečka, 

stojícího u zrodu značky JAWA, titul inženýra mu byl vrácen v roce 1991. Působil jako kon-

certní mistr symfonického orchestru v Mariánských Lázních, od roku 1969 dodnes vyučuje 

hru na housle na Konzervatoři P. J. Vejvanovského, několik let působil i jako pedagog na 

ZUŠ Kroměříž. Je znalcem tzv. Ševčíkovy houslové metodiky. Karel Janeček se stal čtvrtým 

držitelem Ceny města Kroměříže. Laureáti: v roce 2009 Jan Štěpánek, 2010 jazzový trumpe-

tista Jaromír Hnilička, 2011 lékař a předseda Klubu přátel Kroměříže v Praze Josef Kvapilík.

Materiály pro rozhodování zastupitelů na webu města
Na XVII. zasedání kroměřížského zastupitelstva 30. 8. zastupitelstvo schválilo zveřejňování 

materiálů (důvodová zpráva a návrh na usnesení) určených na jednotlivá zasedání Zastupi-

telstva města Kroměříže, ve stejném termínu jako členům Zastupitelstva města Kroměříže, 

za podmínky dodržení zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, s termínem realizace nej-

později na XIX. zasedání ZMK.

Podstatná část materiálů určených zastupitelům je dostupná veřejnosti
A skutečně na konci září kroměřížská radnice zavedla novinku v informování veřejnosti 

o rozhodování zastupitelů. Z podnětu zastupitele Pavla Motyčky (KDU-ČSL) je na ofi ciál-

ních webových stránkách města zveřejněna podstatná část materiálů, které mají k dispozici 

zastupitelé na svých jednáních. Důvodovou zprávu a návrh na usnesení si občané mohou 

stáhnout z webových stránek města tak, jako je mají k dispozici zastupitelé. V materiálech 

zveřejněných na internetu jsou odstraněny osobní údaje, aby byly dodrženy zákony.

Usnesení zastupitelstva ohledně regenerace památek
4. 10. na svém zasedání zastupitelstva města Kroměříže schválilo návrh Programu rege-

nerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2013 jak je 

uvedeno níže, včetně jeho fi nancování. 

 



Kronika města Kroměříže 2012  Městský úřad

35

Objekty v majetku fyzických 
nebo právnických osob:

celkové náklady státní podpora příspěvek města

Velké náměstí č. p. 46 665 000 Kč 333 000 Kč  67 000 Kč

Velké náměstí č. p. 47 550 000 Kč 275 000 Kč  55 000 Kč

Velké náměstí č. p. 48  480 000 Kč 240 000 Kč 48 000 Kč

Vodní č. p. 93 1 285 000 Kč 640 000 Kč 129 000 Kč

Velké náměstí č. p. 106 400 000 Kč  200 000 Kč 40 000 Kč

Riegrovo náměstí č. p. 124 78 000 Kč 39 000 Kč 8 000 Kč

Tylova ulice č. p. 232 150 000 Kč 75 000 Kč  15 000 Kč

Objekt v majetku města: 
Prusinovského ulice č. p. 114 1 280 000 Kč 640 000 Kč 640 000 Kč

Velké náměstí č. p. 115 640 000 Kč 320 000 Kč 320 000 Kč

Objekty v majetku církve:
Chrám sv. Mořice 11 969 000 Kč 8 378 000 Kč  2 394 000 Kč

Kostel sv. Jana Křtitele  2 716 000 Kč 1 901 000 Kč 543 000 Kč

Celková suma 20 213 000 Kč 13 043 000 Kč 4 259 000 Kč

 

Zastupitelstvo města rovněž po projednání zároveň na základě doporučení výboru Zastupi-

telstva města Kroměříže pro regeneraci MPR a rozvoj města schválilo program regenerace 

městské památkové rezervace Kroměříž rok 2013–2017 zpracovaný Ing. arch. Radmilou 

Vraníkovou. 

Jmenován nový velitel městské policie
15. 11. na 19. zasedání zastupitelstva města zastupitelé jmenovali nového velitele městské 

policie Kroměříž Mgr. Libora Kubiše, který chce mírně snížit početní stav městských po-

licistů a zavést okrskáře. Uspěl za pomoci hlasů koaličních poslanců, ale ne všech, a hlasů 

zastupitelů za KSČM. Získal od zastupitelů celkem 15 hlasů.

Zřizovací listiny dvou organizací města
15. 11. Zastupitelstvo města Kroměříže odsouhlasilo na 19. zasedání nahrazení dosavadní 

zřizovací listiny Správy majetku města Kroměříže (SMMK) novou, platnou od nového roku 

2013, utlumující činnost této organizace. Jde o naplňování koalicí zvolené transformace 

SMMK. Po odhlasování tohoto bodu zastupitelé schválili zřizovací listinu nové příspěvkové 

organizace, která má spravovat sportoviště – Sportovní zařízení města Kroměříže. 

Vyhláška o místních poplatcích
15. 11. se na 19. zasedání usneslo zastupitelstvo města Kroměříže vydat obecně závaznou 

vyhlášku města o místních poplatcích. Tato vyhláška přináší od 1. 1. 2013 mnoho změn. 

Vyhláška reaguje na novelu zákona o místních poplatcích, který nabyl účinnosti v červenci 

2012. Změnou je rozšíření defi nice poplatníka v případě poplatku za odpady. Doposud byly 

poplatníkem pouze fyzické osoby s trvalým bydlištěm nebo vlastníci rekreačního objektu na 
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území Kroměříže, nově musejí za odpady platit i cizinci s trvalým nebo přechodným poby-

tem na dobu delší než 3 měsíce, cizinci, kterým byl v ČR udělen azyl a majitelé bytů nebo 

rodinných domů, v nichž není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši poplatku 

za jednu osobu. Změnila se výše poplatku za užívání veřejného prostranství, konkrétně za 

umístění reklamních zařízení všeho druhu. Z původních 6 Kč uvnitř městské památkové 

rezervace se sazba zvyšuje na 30 Kč za m2 a den, mino MPR je to 20 Kč za m2 a den. Vyšší 

sazba je i u paušálního poplatku za použití veřejného prostranství k vyhrazení trvalého par-

kovacího místa, a to z původních 8 700 Kč na nynějších 10 000 Kč za 1 rok. Za umístění re-

staurační zahrádky zaplatí restauratéři v roce 2012 méně, poplatek je snížen z 5 Kč na 2 Kč 

za 1m2 a den ve městě a 1 Kč za 1 m2 a den v místních částech. Ostatní poplatky, tzn. popla-

tek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek za lázeňský nebo rekreační 

pobyt a poplatek z ubytovací kapacity zůstávají stejné stejně jako poplatek za odpady, který 

zůstává na ceně 492 korun.

Dotační programy a preferování výročí města
15. 11. zastupitelé města na svém 19. zasedání schválili vyhlášení dotačních programů měs-

ta pro rok 2013. Preferovaným tématem budou oslavy 750. výročí trvání města. 

Změna na místě členky Rady města Kroměříže
20. 12. se na 20. zasedání zastupitelstva města vzdala dlouhodobě neuvolněné členky Rady 

města Kroměříže europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), zastupitelkou zůstává. Rozhod-

nutí zdůvodnila stále častějšími kolizemi mezi termíny jednání rady a jejími časovými mož-

nostmi. Dokud byly předem stanovené termíny chůzí rady města dodržovány, mohla skloubit 

poslaneckou funkci s funkcí radní, stále častěji že však jsou schůze rady na poslední chvíli 

přesouvány na jiný termín a ona nestíhá. Po oznámení své rezignace Olga Sehnalová navrhla 

na uvolněný post svou stranickou kolegyni z ČSSD zastupitelku Miloslavu Noskovou, kte-

rou vzápětí zastupitelé zvolili novou neuvolněnou členkou Rady města Kroměříže.

Zadlužení města a rozpočet města 

K vývoji zadlužení města
V roce 2007 dosáhlo zadlužení města maximální částky 250 milionů korun. Po restruktura-

lizaci úvěrů a prvních úsporných opatřeních převzalo v roce 2010 současné vedení radnice 

dluh 198 milionů korun. Následovaly škrty v rozpočtu, redukce počtu zaměstnanců i úspor-

ná opatření v provozu radnice. Město splácelo podle harmonogramu, nevzalo si žádný další 

úvěr a úvěrové zatížení během roku 2012 snížilo zhruba o 40 milionů korun. Vedle úvě-

ru u bank splácí dalších pět milionů korun za rekonstrukci úřední městské budovy v ulici 

1. máje. V roce 2011 snížilo město své zadlužení na 159 milionů a v roce 2012 na 121 mili-

onů korun ke konci prosince.

Zadlužení města Kroměříže
Lidové noviny vydaly 2. 11. přehled ministerstva fi nancí k zadlužení měst nad 25 000 obyva-

tel k 31. 12. 2011. Pokud jde o Zlínský kraj, zadluženější než Kroměříž bylo Uherské Hra-

diště. S dluhem 390 mil. korun, na obyvatele to činí 15 322 korun a tento dluh dělá 47,6 % 

ročních příjmů města. Kroměříž měla podle ministerstva fi nancí dluh 167 mil. korun, na 

hlavu 5 764 korun a je to 26 % ročních příjmů města. Zlín má dluh 380 mil. korun, na hlavu 
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5 022 korun, 24,2 % roč. příjmů a Valašské Meziříčí s dluhem 68 milionů korun, na hlavu 

2 538 a 12 % ročních příjmů, nakonec Vsetín s dluhem 35, 7 mil. korun, na hlavu 1 323, a jen 

5,9 % ročních příjmů města.

Rozpočty města 

22. 12. 2011 na svém 11. zasedání zastupitelstvo města Kroměříže schválilo rozpočet města 

Kroměříže na rok 2012 v celkové výši (uvedené údaje v tis. Kč):

příjmy:  387 841,0

výdaje:  379 807,0

saldo příjmů a výdajů:  8 034,0

fi nancování:  8 034,0

20. 12. na svém 20. zasedání Zastupitelstvo města Kroměříže projednání schválilo tuto reka-

pitulaci rozpočtu města Kroměříže za končící rok 2012. Tento rozpočet byl zastupitelstvem 

schválen (uvedené údaje v tis. Kč):

příjmy celkem:  397 323,0

výdaje celkem:  394 258,0

saldo příjmů a výdajů:  3 065,0

fi nancování:  3 065,0

20. 12. na svém 20. zasedání Zastupitelstvo města Kroměříže projednání schválilo rozpočet 

města Kroměříže na rok 2013 v celkové výši (uvedené údaje v tis. Kč):

příjmy celkem:  395 051,0

výdaje celkem:  378 818,0

saldo příjmů a výdajů:  16 233,0

fi nancování:  16 233,0

Rozdíl 16,2 milionu korun radnice použije k úhradě dříve přijatých půjček a úvěrů. Na in-

vestice má vyčleněno 63,5 milionu korun, v roce 2012 investovalo zhruba 50 milionů Kč. Pro 

rozpočet hlasovalo 22 z 24 přítomných zastupitelů. Na rok 2012 mělo město Kroměříž schvá-

lený rozpočet s příjmy zhruba 388 milionů a s výdaji zhruba 380 milionů korun. Přebytek 

byl určen na splátky starších půjček. Podle starostky Hebnarové v roce 2012 radnice splatila 

asi 39 milionů korun a dluhové zatížení města se tak po dvouletém působení nového vedení 

města snížilo asi o 80 milionů korun na zhruba 120 milionů Kč. V roce 2013 chce Kroměříž 

investovat 15 milionů do revitalizace sídliště Slovan, 13 milionů do rekonstrukce Slovanské-

ho náměstí a přes 11 milionů korun na zateplení Základní školy Zachar. Chce zahájit práce 

na rekultivaci staré skládky v obci Lutopecny a revitalizovat zeleň na městském hřbitově.

Novela o rozpočtovém určení daní schválena, město Kroměříž si polepšilo
Novela zákona o rozpočtovém určení daní byla v červnu odhlasována poslaneckou sněmov-

nou, polepšila si menší sídla. Sdílené daňové příjmy v Kč:

Kroměříž:  původně  236 032 000 Kč

 nakonec  264 594 000 Kč

 rozdíl  28 562 000 Kč 

 – o tolik peněž si přilepší rozpočet Kroměříže v roce 2013

Výnos na jednoho obyvatele v Kč:  původně  8 086 Kč

  nakonec  9 064 Kč



Kronika města Kroměříže 2012  Městský úřad

38

Tuto novelu prosadila především součást strany TOP 09 – Sdružení starostů. Menší města 

a obce zatím dostávaly po přerozdělení peněz vybraných z daní 6 800 korun na hlavu, zatím-

co čtyři největší aglomerace (Praha, Brno, Plzeň, Ostrava) 31 000 korun. 

Začátkem června přišly městu Kroměříž na účet první peníze, které loterijní společnosti od 

počátku letošního roku povinně odváděly z hazardu. Kroměříž dostala kolem 3 milionů, pro 

srovnání Zlín 11 milionů korun, Uherské Hradiště něco přes tři miliony. 

Loterijní společnosti výrazně rušily nevýdělečné přístroje a ty, které nebyly v provozu. I za 

ně hradily poplatky 55 korun denně.

Závěrečný účet města Kroměříže za rok 2012
Podle závěrečného účtu město Kroměříž hospodařilo s přebytkovým rozpočtem cca 29,5 mil. 

Kč. Původní schválený rozpočet města byl během roku upravován na příjmové i výdajové stra-

ně. Příjmová strana rozpočtu města za rok 2012 dosahuje plnění 102 %, výdajová strana 96 %. 

Hospodaření města Kroměříže v roce 2012 a fi nanční závazky města k 31. 12. 2012:
Příjmy 407,334 mil Kč, běžné výdaje 320,313 mil. Kč, investiční výdaje 57,505 milionu Kč, 

celkem 377, 818 mil Kč, výsledek 29, 516 milionu Kč, závazky 138,100 milionů Kč.

Celkové závazky: 121, 493 milionu Kč u Komerční banky; 4, 017 mil. Kč nízkoúročené úvěry 

SFRB; 12,598 mil. Kč splátky domu na tř. 1. máje.

Zdravé město a problémy občanů Kroměříže

Bezpečná komunita 

Město Kroměříž se v roce 2001 přihlásilo k programu Světové zdravotnické organizace Bez-

pečná komunita.

Cílem je: Působením na veřejnost a vybrané cílové skupiny obyvatel města Kroměříže (29 000 

osob) dosáhnout snížení počtu a závažnosti úrazů, zlepšení kompetence cílových skupin pro 

prevenci úrazů, zlepšení vztahů cílových skupin, zvýšení zájmu o problematiku úrazů. 

Na projednávání s veřejností během Fóra Zdravého města konaného v září 2012 byl sesta-

ven seznam hlavních problémů města Kroměříže. V říjnu byla veřejnost vyzvána, aby z nich 

pomohla vybrat nejzávažnější.

Anketa dopadla takto, řazeno od problémů pociťovaných nejvíce k problémům bagatelním:

 1) Parkování v centru a bytových zónách města

 2) Zaměstnanecká podpora absolventů škol

 3) Finanční gramotnost obyvatel

 4) Nedostatečný management cestovního ruchu

 5) Aktualizovaná koncepčnost cyklostezek

 6) Informovanost o zdravotních a sociálních službách

 7) Zlepšení nabídky pro cestovní ruch (třeba turistické balíčky)

 8) Je nevhodné fi nancování škol dle počtu dětí

 9) Internetové stránky města – informační systém

 10) Pokles úrovně vzdělávání v ČR

 11) Zabezpečení a úprava skládky Zachar

 12) Chybí městské informační médium – rozhlas, televize

 13) Zajištění likvidace odpadů od podnikatelů
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Družební vztahy a Dny států
Partnerskými města Kroměříže jsou francouzské město Chateaudun, rakouské město Krems, 

slovenské město Nitra, polské město Piekary Slaskie a rumunské město Ramnicu Valcea. 

Zástupci Kroměříže se zúčastňovali významných událostí v těchto městech, představitelé 

těchto měst jsou zase zváni do Kroměříže. Významnou partnerskou akcí byly Sportovní hry 

seniorů v Kroměříži 3.–4. 7. Částečně jakoby agendu partnerských měst nahradily a zastíni-

ly dny toho kterého státu v Kroměříži.

Přehlídka čínské kultury
V týdnu 5.–9. 3 se uskutečnila přehlídka čínské kultury pořádaná Domem kultury ve spo-

lupráci s čínskou ambasádou v Praze a Domem kultury v Hodoníně (hlavní pořadatel semi-

náře čínského fi lmu 9.–11. 3.). Vrcholem přehlídky byl komponovaný program Rok draka 

ve čtvrtek 8. 3., který nabídl setkání a besedu výtvarníků s významným českým sinologem 

Vítem Vojtou a vernisáž výstavy Jindřicha Štreita Tváře za zdí. Šlo o derniéru výstavy Expo 

Shanghai – fotografi e zaznamenávající tuto světovou událost roku 2010. Fotografi e byly vy-

staveny od 22. 2. v kině Nadsklepí i ve foyer Domu kultury. S ochutnávkou čínských vín byl 

spojen koncert čínské zpěvačky Feng-Yun Song a kytaristy Vladimíra Václavka.

Sportovní hry dětí
3. 5. se uskutečnily Sportovní hry mateřských škol partnerských měst Kroměříže a Nitry na 

hřišti ZŠ Zachar. Celkem si hrálo a soutěžilo více než sto dětí – skákaly v pytlích, házely 

míče, nosily balónky na lžíci apod. 

Dánské dny
Od 14. 5. po celý týden trvaly v Kroměříži takzvané Dánské dny, které přiblížily kulturu 

Dánska. Šlo o čtvrtou kulturní akci představující zemi právě předsedající EU. Na programu 

byly jako obvykle koncerty, ochutnávky jídel, divadlo i fi lmy. 

Většina akcí byla zdarma, vstupné se platilo jen na koncert a divadlo. Kroměříž už zažila 

Dny belgické, maďarské a polské. 

S nápadem na založení tradice pořádání těchto „Dnů…“ přišla před dvěma lety kroměřížská 

europoslankyně MUDr. Olga Sehnalová (ČSSD). 

Polárník Jakeš 15. 5. v Knihovně Kroměřížska vyprávěl o návštěvách Antarktidy i cestě skrze 

Grónsko. Tycho de Brahe byl tématem mimořádně hojně navštívené přednášky astrofyzika 

RNDr. Jiřího Grygara. Do života Vikingů uvedla 18. 5. historická bojová skupina Gunnar 

z Olomouce. Specializuje se na období raného středověku a na území severských zemí, při-

čemž představení v Bezručově parku bylo zaměřené speciálně na dánské Vikingy. V sobotu 

byl promítán fi lm Královská aféra, který se natáčel i na kroměřížském zámku. Švandovo 

divadlo uvedlo v Domě kultury dánskou komedii Kdo je tady ředitel?, v restauraci Scéna byla 

k ochutnání dánská jídla.

Sportovní hry seniorů
3.–4. 7. se uskutečnily v Kroměříži sportovní hry seniorů z Kroměříže a okolí a některých 

partnerských měst zahraničních. Akci pořádala kroměřížská radnice. Sešlo se 370 seniorů, 

sportovalo 350. Celkem 180 seniorů přijelo z partnerských měst Chateaudun, Nitra a Piekary 

Slaskie. Slavnostní nástup se uskutečnil na hřišti Základní školy Slovan, kde sportovce přiví-

talo vedení kroměřížské radnice a představitelé zahraničních měst. Soutěžilo se v atletických 

disciplínách běh, štafeta, skok do dálky a další. Senioři hráli i pétanque, minifotbal. Stolní 
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tenis hráli v hale TJ Slavia, plavci plavali v krytém bazén, bowling a kuželky hráli v Kuželně 

Nedopil. Sportovní hry seniorů se uskutečnily díky dotaci z programu Evropa pro občany ve 

výši 21 000 €, získal je odbor kultury atd. města a radní pro kulturu MUDr. J. Číhalová.

Kyperské dny 
12. 11. začaly v Domě kultury Kyperské dny, šlo o pokračování v tradici dnů země, která 

právě předsedá Radě Evropské unie. Zatím proběhly Belgické, Maďarské, Polské a Dánské 

dny. Akci pořádala europoslankyně Olga Sehnalová při příležitosti kyperského předsednic-

tví Radě Evropské unie. Dny zahájil kyperský velvyslanec Phaedon Anastasiou, účastníků 

180. Součástí byla ochutnávka kyperských jídel a dvě výstavy na panelech zachycující kyper-

skou historii na poštovních známkách a církevní architektonické bohatství Kypru. Panely 

byly v dalších dnech umístěny v Knihovně Kroměřížska, kde byla v oddělení dospělých čte-

nářů výstava hudebních nástrojů majitele sbírky Demetria Lambrou (lyra, bouzouki, loutna, 

dzuras, outi, defi ). Od 13. 11. připravilo dětské oddělení Knihovny Kroměřížska kvízy, hry, 

plnění úkolů se zaměřením na Kypr. 

Dny japonské kultury
23.–25. 10. se uskutečnily v kině Nadsklepí Dny japonské kultury Aka Tomba, které organi-

zoval kroměřížský Dům kultury – tedy město Kroměříž. Slavnostnímu zahájení předcházela 

přednáška o japonských obřadech a kuchyni. V sálu kina se uskutečnil koncert česko-japon-

ské komorní hudby. Vystoupila sopranistka Nao Higano (dlouhodobě žijící v Kroměříži) 

s Rút Janečkovou a Jiřím Habartem, zněly skladby japonských i českých skladatelů. Během 

Dnů byl promítnut fi lm Baladu o Narajamě, předvedeny ukázky kaligrafi e a origami, promít-

nuty ukázky z fi lmů stylu anime a manga. Přehlídku zakončila vernisáž fotografi í Jindřicha 

Štreita Lidé z Akagi zobrazující japonskou vesnici. Následovala beseda s fotografem.
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Teplota Srážky

denní 

průměr:

minimum 

dne:

maximum

dne:

úhrn

v mm

maximum

v mm

Leden: -1,3 °C 30. 1. -12 °C 4., 23. 1. 4 °C 47,4 5. 1. 12,8

Únor: -7,68 °C 13. 2. -19 °C 29. 2. 7 °C 16,9 29. 2. 8,3

Březen: 2,1 °C 5., 8. 3. -8 °C 1., 19. 3. 8 °C 4,2 2. 3. 2,1

Duben: 4,9 °C 1., 10. 4. 0 °C 24. 4. 10 °C 30,2 5. 4. 10,2

Květen: 12,2 °C 18. 5. 0 °C 24. 5. 19 °C 13,7 13. 5. 3,4

Červen: 14,7 °C 6. 6. 9 °C 19., 20., 23. 6. 19 °C 123,2 12. 6. 18,8

Červenec: 15,2 °C 15., 16. 7 10 °C 8. 7. 19 °C 14,9 15. 7. 3,2

Srpen: 14,9 °C 27. 8. 11 °C 5., 6., 18. 8. 19 °C 9,6 26. 7. 3,8

Září: 10,8 °C 24. 9. 7 °C 12. 9. 15 °C 60,9 13. 9. 32

Říjen: 4,9 °C 11., 28. 10 0 °C 1., 6. 10. 10 °C 69,1 17. 10. 27,7

Listopad: 4,1 °C 14. 11. -3 °C 26. 11. 8 °C 19,8 5. 11. 6,4

Prosinec: -1,7 °C 8. 12. -13 °C 16., 18., 19., 

28. 12.

4 °C 19,9 11. 12. 3,8

Teplota

průtok průměr: minimum dne: maximum dne:

Leden: 59,50 m3 2. 1. 26,0 m3 6. 1. 93,0 m3

Únor: 40,30 m3 14., 22. 2. 22,0 m3 27. 2. 140,0 m3

Březen: 133,00 m3 11. 3. 64,0 m3 3. 3. 268,0 m3

Duben: 50,10 m3 30. 4. 40,0 m3 1. 4. 91,0 m3

Květen: 27,50 m3 31. 5. 12,0 m3 5. 5. 78,0 m3

Červen: 29,70 m3 1. 6. 12,0 m3 14. 6. 150,0 m3

Červenec: 15,50 m3 1., 25. 7. 11,5 m3 10. 7. 24,5 m3

Srpen: 11,20 m3 4.–6., 15.–26., 30. 7. 10,0 m3 7. 7. 21,0 m3

Září: 13,70 m3
1.–2., 5.–9., 

11.–12., 27.–29. 9.
10,0 m3 14. 9. 50,0 m3

Říjen: 26,70 m3 4. 10. 10,5 m3 28. 10. 166,0 m3

Listopad: 34,55 m3 27., 30. 11. 17,0 m3 4. 11. 148,0 m3

Prosinec: 27,40 m3 13. 12. 12,0 m3 29. 12. 81,0 m3

Klimatologická data 
Měřeno jezným Martinem Důjkou na Jezu Kroměříž, stavy jsou zapisovány v 7.00 hodin. 

Řeka Morava
Měřeno Martinem Důjkou, stavy jsou zapisovány v 7.00 hodin.

Počasí
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Arktické mrazy
Od počátku ledna byly vysoké teploty, přes den 6–10 °C, v noci 0–2 °C, v noci ze středy na 

čtvrtek 12. 1. dorazil do Kroměříže silný vítr kolem 70 km v hodině rychlost, kulminoval 

přes den ve čtvrtek, doprovázen deštěm.

Koncem ledna začal kolem tlakové výše nad Ruskem na území České republiky zesilovat 

příliv studeného kontinentálního vzduchu od východu. Ráno 30. 1. už bylo -12 °C, 31. 1. 

-13 °C, dne 1. 2. bylo -14 °C. Přes den od -8 °C do -6 °C. Nad ránem 2. 2.: -17 °C. V noci 

ze 6. na 7. napadl sníh, jen 2 cm prašanu, který vítr rozfoukal, takže vznikly drobné závěje 

a holá místa v ulicích, prašan uježděn.

V noci ze 7.–8. 2. mráz -12 °C, ale přestalo lehce foukat, takže pocit je jako z oteplení. 

V noci 8.–9. 2. -10 °C, přes den mínus 1–2 °C. V noci z 9. na 10. 2. -12 °C, přes den -4 °C. 

Ještě v noci ze 13. na 14. 2. bylo -17 °C, 14. 2. se již přes den oteplilo k -5 °C, což zůstalo 

přes noc a přes den oteplování dostoupilo k -2 °C a začalo drobně sněžit, takže na ulicích byl 

poprašek do 2 cm sněhu. V noci z úterý 14. 2. na středu 15. 2. již -2 °C, přes den 1 stupeň.

Od rána 19. 2 kolem nuly a silně sněží. Poté již byl běžný průběh zbytku zimy, přes noc -5 °C 

stupňů, přes den kolem nuly.

Teplotní rekord
Dne 17. 3. v Kroměříži teploměry naměřily 21,1 °C, čímž padl 51 let starý rekord 19,2 °C, 

stejně tak padaly rekordy na většině území kraje.

Teplotní rekordy
29. 4. padaly teplotní rekordy. Stalo se tak na všech stanicích v kraji, které měří alespoň 

dvacet let, s výjimkou Vizovic. Shodně 29 °C bylo naměřeno v Holešově a Kroměříži, v obou 

městech byl rekord překonán o 3,1 °C. Stejně tak 30. 4., historická maxima byla překonána 

na osmi stanicích v kraji – nejvyšší teplotu meteorologové naměřili v Kroměříži 29,5 °C. 

1. 5. v Kroměříži meteorologové naměřili 29,9 °C – teplotní rekord to ale nebyl.

Ničivé přízemní mrazíky
V noci na 18. 5. postihly Moravu a Kroměřížsko přízemní mrazíky, které zničily úrodu 

Povodňové stupně vyhlášené na řece Moravě v Kroměříži v roce 2012
Měřeno Martinem Důjkou na Jezu Kroměříž

Vyhlášení Ukončení Povodňový stupeň (PS) 

na jezuDatum Čas Datum  Čas

26. 2.  2:00 28. 2. 7:00 1. PS

29. 2. 14:15 7. 3.  8:00 1. PS

13. 3. 21:00 27. 3. 15:30 1. PS

30. 3. 21:30 31. 3. 14:30 1. PS

13. 6. 17:00  15. 6.  0:30 1. PS

28. 10. 1:45 28. 10. 17:30 1. PS

5. 11.  20:15  7. 11. 1:30 1. PS
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ovocnářům – meruňky, švestky, třešně. Poškodily jahodníky, spálily bramborovou nať i kiwi. 

Teploty ve dvou metrech nad zemí byly 0 až mínus 4 °C. Vinohradníci z Moravy hlásili škody 

za 400 milionů korun.

Teplotní rekordy
1. 7. byl v Kroměříži naměřen teplotní rekord 34,1 °C. Padl tak dosavadní rekord z roku 

2003, který měl hodnotu 33,4 °C. V noci z neděle na pondělí 2. 7. přišly bouřky provázenými 

silným větrem, nedošlo až na spadané větve a nějaký ten vyvrácený strom k nějaké zásadní 

katastrofě. Dne 20. 8. v Kroměříži padl teplotní rekord, dosavadní maximum z roku 2000 

činilo 34,1 stupně a to nové 36,4 °C. 

Rostlinná produkce
V zemědělských závodech, které částečně hospodaří na katastrálním území Kroměříže

Přehled půdní držby k 31. 12. 2012:

Zemědělský podnik Zemědělská půda celkem Z toho orná půda

 

AGD Postoupky, družstvo 1279,60 1268,06 

ZOD Rataje 932,90 927,43 

ZP Kvasicko, a.s. 3253,00 3082,00

Agrotrial, s.r.o. Kroměříž 327,16 327,16

Oseté plochy k 31. 12. 2012:

Pšenice ozimá Ječmen ozimý Řepka ozimá

AGD Postoupky, družstvo 374,24 0 176,35

ZOD Rataje 247,51 0 150,053

ZP Kvasicko, a.s. 1141 0 551

Agrotrial, s.r.o. Kroměříž 105 0 72,52

 

Žito ozimé Oseté plochy celkem

AGD Postoupky, družstvo 0 450,59

ZOD Rataje 21,83 419,37

ZP Kvasicko, a.s. 0 1692

Agrotrial, s.r.o. Kroměříž 0 177,52

Výsledky sklizně 2012: Pšenice ozimá Pšenice jarní 

Tuny celkem t/ha Tuny celkem t/ha

AGD Postoupky, družstvo 1675,51 4,41 249,45 3,37 

ZOD Rataje 381,90 2,77 92 2,13 

ZP Kvasicko, a.s. 3205 4,52 830 4,46

Agrotrial, s.r.o. Kroměříž 147,17 5,54 440,59 5,65
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Ječmen jarní
Základní obiloviny 

celkem
Řepka olejná

Tuny 

celkem
t/ha 

Tuny 

celkem
t/ha

 Tuny 

celkem

t/ha

AGD Postoupky, družstvo 921,23 5,14 2846,19 4,44 321,18 2,54

ZOD Rataje 1220,00 5,16 1693,90 2,46 428,54 2,85

ZP Kvasicko, a.s. 1485,00 4,65 5520,00 4,54 1552,00 3,20

Agrotrial, s.r.o. Kroměříž 1190,10 5,85 908,86 5,48 204,64 2,82

Kukuřice na zrno Cukrovka

Tuny celkem t/ha Tuny celkem t/ha 

AGD Postoupky, družstvo 2378,30 10,50 0 0

ZOD Rataje 0 0 4741,00 74,10

ZP Kvasicko, a.s. 4176,00 11,76 0 0

Agrotrial, s.r.o. Kroměříž 0 0 1411,99 60,08

 

  Hrách  Soja

Tuny celkem t/ha Tuny celkem t/ha 

AGD Postoupky, družstvo 0  0 49,51 1,90

ZOD Rataje 33,10 3,67 0 0

ZP Kvasicko, a.s.  0 0 0 0

Agrotrial, s.r.o. Kroměříž 10,00 1,38 0 0

 

Živočišná produkce
Počty hospodářských zvířat k 31. 12. 2012:

Skot celkem Prasata celkem

AGD Postoupky, družstvo 749 0

ZOD Rataje 713 0

ZP Kvasicko, a.s. 2256 2239

Průměrná mzda k 31. 12. 2012:
AGD Postoupky, družstvo 20 432 Kč

ZOD Rataje 22 610 Kč

ZP Kvasicko, a.s. 17 226 Kč

Agrotrial, s.r.o. Kroměříž 16 395 Kč
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Akce, organizace
V únoru Zlínský kraj rozhodl o vyčlenění 1 200 000 korun na akce propagující regionální 

zemědělství (7. 2.). Kroměříže se týkala: „Perla Zlínska“, kterou jako soutěžní přehlídkou 

regionálních potravin pořádala Agrární komora Zlín, uskutečnila se v září, kraj ji podpořil 

částkou 300 000 korun a Dožínky Zlínského kraje, které zajišťuje Okresní agrární komora 

Kroměříž v srpnu v Kroměříži, kraj rozhodl o podpoře částkou 325 000 korun.

Protest zemědělců
23. 5. dopoledne vyjela stovka traktorů ve Zlínském kraji na čtrnáct úseků silnic, stroje jely 

velmi pomalu. Šlo o formu protestu větší části zemědělců proti zrušení „zelené nafty“od 

počátku roku 2012. Zelená nafta je pro zemědělce kompenzace za to, že nepoužívají cesty, 

protože větší množství nafty spotřebují na poli, a ne na silnici. Proto jim stát vracel část spo-

třební daně. V Kroměříži byl mezi 10–11 hodinou zpomalen i průjezd městem, stroje přijely 

na Velké náměstí, kde vedení Okresní agrární komory Kroměříž, která v okrese protest or-

ganizovala, lidem vysvětlovalo, oč jí jde. Pak traktory v počtu 24 projely městem. Z tribuny 

mluvil nejvíce předseda Okresní agrární komory Kroměříž Ing. Jan Hašek. 

Úroda a ceny jahod
Pěstitelé jahod měli slabší úrodu než v loňském roce kvůli únorovým arktickým mrazům. 

Porost byl poškozen, nechránil ho sníh, jahody vymrzly. Druhá rána přišla v květnu, kdy v je-

diném dnu šly teploty u země na minus pět stupňů. Úroda tak skončila na 50 % oproti roku 

2011. Cena za kilogram výběrových jahod byla kolem 110 až 120 korun, za druhou kategorii 

90 až 100 Kč. Během června šla dolů až na asi 60 korun.

Zemědělská výstava
9. 6. se uskutečnila při Zemědělské výstavě Kroměříž 2012 chovatelská přehlídka skotu, 

prasat a koní, expozice drobného zvířectva, skokové soutěže koní, přehlídka poslušnosti psů 

a jejich běh s trenérem přes překážky, představení moderní zemědělské techniky či stájových 

technologií. Výstava se po dvou letech uskutečnila v areálu akciové společnosti Navos v Ko-

tojedech.

Několik fi rem se představilo s nabídkou služeb a poradenstvím pro zemědělce, produkty 

představily šlechtitelské semenářské a výzkumné podniky. K tomu zazpíval při zahájení kro-

jovaný pěvecký soubor Moravan a odpoledne krojovaná dechovka Hanačka z Břestu. Pořa-

dateli byli: Jihočeský chovatel a.s. České Budějovice, Okresní agrární komora Kroměříž, 

CRV Czech Republic spol. s r.o. Vestec u Prahy, Haná Genetik spol. s r.o. Kroměříž a Navos 

a.s. Kroměříž. Dopoledne bylo pěkně, odpoledne mžilo a pršelo, psi běhali v bahnité dráze, 

návštěvnost byla pěkná, ke koupi koláčky, sýry, masné výrobky.

 

Ke žním a úrodě 

V okolí Kroměříže začaly žně 10.–11. 7., úroda se očekávala od počátku špatná, pšenice 

o polovinu méně než vloni, ječmene a řepky o třetinu méně.

Ve dnech kolem 5. 8. vrcholily žně, končilo se v příštím týdnu. Výnosy byly oproti minulému 

roku výrazně nižší. Úrodě uškodily zimní arktické mrazy, jarní sucho a také mráz, který ná-

hle přišel v květnu. Předseda Agrodružstva Postoupky i okresní agrární komory Jan Hašek 

řekl, že v roce 2011 měli u ozimé pšenice výnos 78 metráků na hektar, letos jen 42 metráků. 
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U řepky měli v roce 2011 – 44 metráků na hektar a letos 25 metráků. Úroda byla v roce 

2012 na Kroměřížsku v některých místech o polovinu, jinde o třetinu slabší než v loňském 

roce. Třeba u ječmene ozimého byl v roce 2011 průměrný výnos 65,5 metráků a v roce 2012 

– 29,2 metráků.

Vyjádření vedení okresní agrární komory
Šéf Okresní agrární komory Ing. Milan Hebnar do sdělovacích prostředků uvedl, že v roce 

2012 byla úroda obilovin a zejména pšenice oproti loňskému roku poloviční. „Dosáhli jsme 

v průměru výnosů čtyři tuny z hektaru.“ Špatnou úrodu v kraji letos zavinily mrazy a poté su-

cho. Nejvíce pěstovanou plodinou v regionu je pšenice ozimá, u níž poklesly výnosy o 45 %. 

Řepky se v kraji sklidilo průměrně 2,58 tuny na hektar, což je o 25 % méně než loni. Mírně 

také ubylo osetých ploch, u obilovin to bylo letos 47 373 hektarů, což je meziročně o necelá 

tři procenta méně. Řepka se letos pěstovala na 15 378 hektarech, zhruba na stejné rozloze 

jako loni

Med
Úroda medu byla na Kroměřížsku o čtvrtinu nižší než v roce 2011 kvůli silným mrazům 

a následnému suchu. Cena medu kvůli konkurenci a medu nabízenému v supermarketech 

vzrostla jen málo. Ze 110 Kč za 1 kilogram o 10–20 Kč.

Houby
V srpnu trápila na Kroměřížsku chudá houbařská sezóna houbaře. Lesy byly bez vláhy a hou-

by nerostly. Ubylo i borůvek a ostružin.

Dožínky
24.–25. 8. se uskutečnil 6. ročník Dožínek Zlínského kraje. Akci podpořil Zlínský kraj část-

kou 325 000 korun. Pořádaly ji: Okresní agrární komora Kroměříž, Město Kroměříž a Dům 

kultury v Kroměříži.

Program byl poprvé rozložen do dvou dnů, tradiční část v podobě dožínkového průvodu, 

předání věnce hospodáři a vystoupení folklorních souborů zůstala zachována. Program začal 

v pátek 24. 8. jarmarkem a přehlídkou zemědělské techniky na Velkém náměstí a večerním 

vystoupením mongolského souboru Ulan Muqir Art Group na náměstí. Členové soubo-

ru předvedli tradiční písně a tance Daurů. Hlavní program začal v sobotu v 10.00 hodin, 

kdy vyšel krojovaný průvod z Komenského náměstí po Tovačovského ulici, dále na Husovo 

náměstí, Třídu 1. máje, Milíčovo náměstí a Kovářskou ulicí vešel na Velké náměstí. V čele 

průvodu jeli krojovaní jezdci na koních, za nimi kočárová spřežení a účinkující soubory. 

V průvodu vyhrávaly dechové hudby. V 11 hodin proběhlo zahájení oslav, následovalo předá-

ní dožínkového věnce hospodáři hejtmanu MVDr. Stanislavu Mišákovi. Starostka D. Heb-

narová apelovala: „Nedokážeme poručit větru ani dešti, tak to také letos s naší úrodou do-

padlo. Dokážeme však poručit sami sobě, tak vybírejte potraviny, které vyrostly z naší země“. 

Hejtman kraje S. Mišák coby hospodář dožínek kritizoval potraviny ze supermarketů jako 

dreky a napodobeninu jídla. Řekl rovněž: „Ráno se mě ptali, co chceme slavit, však úroda 

je poloviční. Dožínky však nejsou o slavení, ale o úctě k předkům, o tradici a o příležitosti 

poděkovat našim zemědělcům za to, že pole osejí a že pole sklidí.“ V 11.30 hodin proběhlo 

vyhlášení výsledků soutěže Regionální potravina Zlínského kraje a předání cen, pak vystu-

povaly po sobě v rychlém sledu soubory a muziky z Valašska, Slovácka a Hané. Závěr této 

části kulturního programu obstaraly dechové soubory Zdounečanka a Hulíňané. V průvodu 
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šlo skoro 500 lidí v krojích. Vystoupilo 15 souborů v hlavním programu. K tomu probíhaly 

v sobotu na nádvoří Arcibiskupského zámku Slavnosti chleba. Chleba nabízelo k ochutnání 

mnoho pekařských fi rem z celé Moravy. K tomu probíhalo vyvrcholení soutěže o nejlepší 

potraviny, ochutnávka probíhala v sale terreně zámku a v předsálí Sněmovního sálu byla až 

do 30. 9. k vidění výstava hanáckých krojů – šlo o věrné repliky. Sobotní (25. 8.) podvečer 

a večer se představovaly na pódiu na Velkém náměstí zahraniční folklorní soubory Dezi-

der Oláh group (Maďarsko), Tradícia (Nitra, Slovensko), Kres (Slovinsko), Ulan Muqir 

Art Group z Mongolska. Až večer proběhlo představení španělské hudby a tance fl amenco 

a koncert Carmen a fl amenco. 

Připomínka ničivé povodně, která město překvapila před patnácti lety 9. července 1997 
Po obou stranách Moravy voda stála několik dnů, v Podzámecké zahradě na některých mís-

tech i tři týdny. Asi 300 stromů padlo kvůli zničenému kořenovému systému. 9. červenec byl 

čtvrtý den od začátku dešťů. Nejvýš se voda v řece Moravě dostala na hranici 720 centimet-

rů. Na celém Kroměřížsku voda poničila 31 obcí a v nich 1 700 domů, součet škod činil 886 

milionů korun. 

Místní organizace Moravského rybářského svazu v Kroměříži
Sídlo: Kojetínská 19

Výroční členská konference se uskutečnila 19. 2. 2012, přítomní členové MO zvolili nový 

výbor a kontrolní a revizní komisi na období dalších čtyř let. 

Vedení výboru:

Předseda: Petr Kovář 

Místopředseda: Josef Svoboda 

Jednatel: Ing. Miroslav Procházka 

MO MRS Kroměříž registruje 785 členů a výkon rybářského práva provádí na revírech. 

Mimopstruhové: Revír Morava 13 – Přítok Dunaje. Od jezu u obce Bělov až k silničnímu 

mostu mezi obcemi Bezměrov-Chropyně. K revíru patří část toku Rusavy od ústí do Mo-

ravy u Hulína až k jezu v obci Pravčice. Se všemi přítoky mimo Kotojedku, Hanou, Malou 

Bečvu a Rusavu od jezu v obci Pravčice. Revír Morava 13A – Šlajza, Bagrák (Hráza), Med-

kovy rybníky, štěrkoviště Hulín, nádrž Lubná a čistá voda – Hulín. Pstruhové: Kotojedka 1. 

V rámci Výroční členské konference obdrželi přítomní členové přehledy s úlovky za uplynulý 

rok, kde největší ulovený kapr byl 90 cm dlouhý a vážil 16 kg. Největším trofejním úlovkem 

v loňském roce byl 220 cm dlouhý sumec, vážil 65 kg. Ulovil ho Jan Bureš. 

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.
Organizace holdingového typu, společnost Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. je 

zakladatelkou výzkumné a zkušebnické společnosti Agrotest fyto, s.r.o. a společnosti Ag-

rotrial, s.r.o., která se zabývá zemědělskou prvovýrobou a servisní činností pro výzkum, 

šlechtění, pokusnictví.

Adresa: Havlíčkova 2787/121

Statutárními orgány společnosti jsou jednatelé:

Ředitel společnosti, jednatel: Ing. Petr Míša, Ph.D.

Jednatel: Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek

Jednatel: Ing. Antonín Souček
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Novým ředitelem Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. byl valnou hromadou 

společnosti zvolen Ing. Petr Míša, Ph.D. Ke konci roku 2012 své působení ve funkci jedna-

tele-ředitele ukončil po 17 letech Ing. Slavoj Palík, CSc.

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. je pracovištěm aplikovaného výzkumu v oblas-

ti zemědělství. Zabývá se šlechtěním obilnin, zkušebnictvím, poradenstvím v zemědělství. 

Navazuje na činnost bývalého Výzkumného ústavu obilnářského Kroměříž. Zemědělský vý-

zkum má ve městě tradici od roku 1951.
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Okresní hospodářská komora

Ředitelka:  Jaroslava Nováková

Sídlo:  Komenského náměstí 435 Kroměříž

Hospodářská komora působí v okresu Kroměříž od roku 1995. Je to samostatný právní sub-

jekt a součást celorepublikové sítě Hospodářské komory České republiky (podle Zákona 

o Hospodářské a Agrární komoře ČR, č. 301/1992 Sb.).

Na přelomu let 2011/2012 probíhala mezi žáky sedmých tříd základních škol soutěž Sedmá-

ci a řemeslo – šlo o druhý ročník. Soutěže se z Kroměříže účastnily ZŠ Oskol Kroměříž a ZŠ 

Komenského, vedle nich ZŠ Hulín. Hlavním cílem Okresní hospodářské komory, která byla 

v rámci krajského projektu „Řemeslo – návrat ke kořenům“ organizátorem soutěže v okrese, 

bylo zjistit názory a vztah žáků k řemeslům. Celkem soutěžilo pět tříd s 109 žáky. Finále 

proběhlo 14. 2. v SŠ COPT Kroměříž. Zvítězil Jiří Chytrý ze ZŠ Oskol Kroměříž, druhý byl 

Jaroslav Tobolík z Hulína, třetí Tomáš Sýkora ze ZŠ Oskol. Nejlepší družstvo bylo ze ZŠ 

Oskol Kroměříž.

V prosinci 2012 vznesla zlínská hospodářská komora podnět ke sloučení všech komor v kra-

ji (Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín). Kroměřížská OHK na fúzi nepřistoupila, 

ostatní tři se sloučily k 1. 1. 2013. OHK Kroměříž tak zůstala jedinou samostatnou komorou 

v kraji. V roce 2012 získala pro rok 2013 od Evropské unie na projekt Šance je změna dotaci 

6,5 milionů Kč. Jde o pomoc lidem bez práce s rekvalifi kacemi.

Průmyslové podniky

EKKL a.s.
Altýře 582

Rodinná fi rma

Předseda představenstva, ředitel a majitel společnosti Petr Klár (regionální představitel 

ODS).

Firma existuje již dvacet let, zabývá se stavbou tenisových kurtů, atletických drah, fotbalo-

vých hřišť a jiných sportovišť.

V roce 2012 udržela ziskovost na úrovni předchozích let, počet zakázek zůstal stejný, jejich 

velikost poklesla. Ubylo místních zakázek, fi rma expanduje do zahraničí, postavila např. 

atletickou dráhu stadionu v Kyjevě, kde se konalo fi nále MS ve fotbale.

V roce 2012 fi rma přestavovala s Metrostavem vítkovický stadion. V tomto roce rozšířila 

činnost o beznástrojové obrábění kovů s využitím technologie laserového vypalování a tvá-

ření trubek a jiných uzavřených profi lů zastudena. Firma výrobky využívá při instalování 

oplocovacích systémů a střídaček.

WALMAG MAGNETICS s.r.o.
Sídlo: Hulínská 1799/1 – MAGNETON

Ředitel společnosti, jednatel: Filip Šejba

Společnost je to mladá, v roce 2011 se osamostatnila od holdingu WALKER MAGNETICS 

GROUP, rok 2012 byl ve znamení stabilizace fi rmy a pokračování spolupráce se staronovými 

partnery (dříve Walker Pilana Magnetics spol. s r. o.)
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Výrobky: Permanentní břemenové magnety NEOlift pro kapacity od 125 kg do 2 000 kg, 

manipulace nad dvě tuny je pokryta řadou bateriových magnetů BM, pro velké sklady fi rma 

dodává magnetické traverzy.

Firma se zabývá výrobou nejrůznějších odmagnetovačů. Společnost nabízí využití CNC sou-

struhu a vertikálního obráběcího centra. V roce 2012 fi rma výrazně inzerovala v místních 

novinách, nabírala zaměstnance.

Maxmilian. Pivovar Kroměříž
Sídlo: Na Sádkách 2798

V červnu pronajali majitelé společnosti Pharmix Rostislav Horčička a František Hrabal bu-

dovu v prostorách své strojírenské společnosti Pharmix Petru Krohe a Martině Janouškové, 

kteří v ní začali vařit pivo, on coby sládek.

V lednu 2013 od P. Krohe podíly společnosti ze 100 % odkoupili Rostislav Horčička a Fran-

tišek Hrabal a stali se majiteli společnosti Pivovar Kroměříž s.r.o. 

Kapacita 3 000 hektolitrů za rok.

Pivo vaří v prostorách strojírenského podniku Pharmix Na Sádkách.

Do konce roku 2012 bylo pivo k dostání v kroměřížských hospodách a restauracích: Na 

Hradě, U Zuba, Wechův Dvůr, Restaurant Excelent, Piano bar, Sport KM, Academy bar, 

Pizzerie u Dragouna.

Pivo má název po malíři Maxmiliánovi Švabinském, nejoblíbenější je světlý jedenáctistupňo-

vý ležák Maxmilián, obsah alkoholu 4,7 %. Slad kupují ze záhlinické sladovny.

AVOS a.s.
Vedení akciové společnosti: Ztracená 78, Kroměříž

Pekárenská a cukrářská výroba: Kotojedská 2369.

Produkce: Chléb, pečivo, dorty, zákusky.

Na 18. ročníku pekařské soutěže o nejlepší chléb – Chléb roku 2012 – zvítězil 7. 6. v Pardu-

bicích v kategorii „Řemeslný chléb roku“ chléb z pekárny AVOS a.s. Kroměříž. Soutěž o nej-

lepší chléb České republiky pořádá Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR jako součást 

Dnů chleba. Deset odborníků hodnotilo kromě chuti chleba také jeho vůni, kůrku, střídku, 

vzhled a objem. Řemeslný chléb je vyráběn s větším podílem ruční práce než tzv. chléb kon-

zumní. Při jeho výrobě se používají přírodní kvasy. Šlo o pšeničnožitný kmínový chléb.

V soutěži Regionální potravina, kterou pořádá Ministerstvo zemědělství ČR, zvítězil v roce 

2012 ořechový dort cukrárny Avos v kategorii – cukrářské výrobky. Značka Regionální po-

travina Zlínského kraje 2012 byla udělena sedmi výrobkům v devíti kategoriích. 

Výrobky hodnotily dvě odborné komise tvořené zástupci Ministerstva zemědělství ČR, kraj-

ského úřadu, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinář-

ské inspekce, Státní veterinární správy ČR, Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR. 

Komise posuzovaly: vzhled a barvu, chuť a vůni a použité suroviny. 

Agrární komora Zlín ve spolupráci se Zlínským krajem ocenila v roce 2012 ořechový dort 

cukrárny AVOS v soutěži o nejlepší regionální výrobky Perla Zlínska. Komise vybírala cel-

kem ze 111 výrobků v sedmi kategoriích. Nejvíce produktů bylo přihlášeno právě do katego-

rie – Pekařské a cukrářské výrobky.

Po 22 letech existence fi rmy získala fi rma AVOS, a.s. ocenění pro svou pekárnu i cukrárnu.

Hejtman Zlínského kraje, zástupci Agrární komory ČR a Ministerstva zemědělství předali 

vedení fi rmy AVOS, a.s. ocenění Regionální potravina Zlínského kraje 2012 na Krajských 

dožínkách v Kroměříži.
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MAGNETON a.s.
Společnost Pal Magneton změnila od 12. 7. 2011 svou obchodní fi rmu (tj. název, pod kterým 

je zapsána v obchodním rejstříku), která nadále zní MAGNETON a.s., její sídlo je: Hulín-

ská 1799/1, Kroměříž.

Ve fi rmě probíhala v roce 2012 realizace rozvojového programu s pracovním názvem Roz-

šíření a vybavení výzkumného centra MAGNETON, a.s. Na jeho fi nancování se ze svých 

strukturálních fondů podílela Evropská unie. 

Společnost se zapojila do projektu Investice do rozvoje vzdělávání dvěma akcemi, které pro-

běhly v areálu společnosti ve dnech 20. 2. a 21. 2. Šlo o semináře na téma „Ověření funkč-

nosti alternátoru – zkoušky jakosti v MAGNETONU, a.s.“ a „Ověření funkčnosti spouště-

če – zkoušky jakosti v MAGNETONU, a.s.“. Akcí se zúčastnilo po 15 posluchačích z řad 

pedagogů a mistrů odborné přípravy z těchto škol: SOU Uherský Brod, SŠ IE a Ř Rožnov 

p. R., VOŠ a SŠA Zábřeh a SŠ-COPT Kroměříž. Učitelům přednášeli zaměstnanci fi rmy 

Ing. Miroslav Vacek, Ing. Roman Hýsek a Ing. Radomil Krajcar.

V lednu 2012 byla situace MAGNETONU, který v minulých letech prošel konkurzem a in-

solvenčním řízením, dobrá. Podle předsedy představenstva společnosti Zdeňka Zlámala se 

podnik snažil vrátit ke staronovým odběratelům, což mělo trvat deset až dvanáct měsíců, 

protože se prováděly certifi kované zkoušky. Podnik se snažil získat nové odběratele. Magne-

ton měl v lednu okolo 300 zaměstnanců. Podnik opravil a pronajal budovu lemující hlavní 

silniční tah na Hulín, totéž zamýšlel učinit s budovou administrativní, neboť ředitelství bylo 

přestěhováno.

Stabilizovanou situaci v podniku chválila tamní odborová předsedkyně Jarmila Vítková. Za 

kladné hospodářské výsledky zaměstnanci obdrželi odměnu ve výši průměrného platu bez 

náhrad. Část jim byla vyplacena koncem roku 2011, zbytek v lednu 2012.

V květnu 2012 to byly skoro dva roky, co hulínská společnost Rovina odkoupila krachující 

Pal Magneton Kroměříž, podnik v konkurzu. Její majitel Zdeněk Zlámal řekl v květnu 2012, 

že podnik plní, co plnit měl podle dané strategie. Peníze vložené do Palu byly dobře vlože-

né, protože odběratele získali z 50 % zpět. V květnu 2012 měl Magneton na tři sta padesát 

zaměstnanců. Podnik chválila předsedkyně tamních odborů Jarmila Vítková, že podnik je 

v kladných číslech, investuje do sociálního zařízení pro zaměstnance a v kolektivní smlouvě 

pro rok 2012 mají zaměstnanci zaručeno navýšení měsíční mzdy.

Stavební fi rma VW Wachal a.s.
100% vlastníkem je Ing. Viliam Wachal

Sídlo fi rmy: Tylova ul. 200

Firma získala na podzim 2012 pro Kroměříž prestižní a významnou stavební zakázku, reali-

zaci stavební části Národního centra zahradní kultury Květná zahrada, jehož investorem je 

NPÚ Kroměříž. Zahájení stavby říjen 2012, ukončení stavby červenec 2014.

„Květná zahrada – část B – Objekty čestného dvora“, předpokládaná hodnota stavebních prací 

cca 75 mil. korun. Stavební povolení nabylo právní moci 28. 2. 2011. „Květná zahrada – část 

C – Zahradnictví/technický provoz“, předpokládaná hodnota stavebních prací cca 76 mil. 

korun. Stavební povolení nabylo právní moci 28. 2. 2011. „Květná zahrada – část D – Králičí 

kopeček a Ptáčnice“, předpokládaná hodnota stavebních prací cca 16 mil. korun. Stavební 

povolení nabylo právní moci 28. 2. 2011. V březnu 2011 probíhaly projekční práce, na jejichž 

základě následně v roce 2011 byla získána zbývající stavební povolení na „Květnou zahradu – 

část A – Květnice a Štěpnice“ a „Květnou zahradu – část E – Holandská zahrada, Pomerančová 

zahrada a Zahrada vzdělávacího centra“ v celkovém objemu stavebních prací cca 76 mil. korun.
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Akciová společnost NAVOS a.s. 
se sídlem v Kroměříži, člen skupiny AGROFERT HOLDING, a.s. podnikatele Andreje Ba-

biše.

Sídlo: Čelakovského 1858.

Podstatnou součástí společnosti je někdejší Agrochemický podnik, a.s. se sídlem na Koto-

jedské ulici

9. 6. se v areálu fi rmy v Kotojedech (bývalé ACHP Kroměříž) konala Zemědělská výstava 

hospodářských a drobných zvířat, zemědělské techniky a dalších výrobků a zboží zeměděl-

ského původu. Za nepříznivého počasí (déšť) ji navštívilo více než 6 000 lidí.

27. 11. proběhlo v Kulturním domě v Kroměříži setkání vedení společnosti NAVOS a.s. 

s obchodními partnery. Součástí setkání bylo divadelní představení jednoho herce CAVE-

MAN (obhajoba jeskynního muže). Akce se zúčastnilo 260 obchodních partnerů a zaměst-

nanců společnosti.

Akciová společnost KMOTR – Masna Kroměříž a.s., 
součást skupiny AGROFERT HOLDING, a.s. podnikatele Andreje Babiše.

10. 3. se v Domě kultury uskutečnil Kmotrův řeznický bál za účasti KST Swing Kroměříž.

4. 8. proběhl Na velkém náměstí Druhý ofi ciální sraz Kmotrů spolu s 5.ročníkem automobi-

lového srazu veteránů Veteránem nejen Kroměřížskem.

S krabičkou na salámy Exklusive Collection získala fi rma ocenění Obal roku 2012 v katego-

rii potravinářských výrobků. Autor grafi ckého návrhu Jiří Toman, výrobce Pokart spol. s.r.o.

V roce 2012 fi rma získala ocenění Česká chuťovka s trvanlivým fermentovaným salámem 

Hubert s jelením masem.

KMOTR – Masna Kroměříž a.s. se umístila v žebříčku Štika českého byznysu mezi prvními 

10 ve Zlínském kraji, šlo o 9. ročník hodnocení. Je to žebříček fi rem, které mají roční obrat 

vyšší než 10 milionů v eurech. Jde o ohodnocení růstu a stability fi rmy.

PLASTIKA a.s.
Sídlo Kaplanova 2830, Kroměříž

Tržby 485 mil. Kč, 324 zaměstananců, dodavatel komplexních plastových komponentů pro 

průmyslové výrobky, zejména pro oblast automobilového a počítačového průmyslu. 

Ve druhém čtvrtletí roku 2012 se fi rma zapojila do projektu reklamní agentury Kompakt 

spol. s r. o. Díky této akci získala Základní škola a Mateřská škola speciální v Kroměříži nový 

tzv. sociální automobil. Do projektu se zapojilo více než 40 fi rem z regionu, které zakoupily 

reklamní plochu na autě. Slavnostní předávání klíčů proběhlo začátkem července za účasti 

všech sponzorů a některých zastupitelů města Kroměříž.

PLASTIKA a.s. je dlouholetým členem Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených 

České republiky (AZZP ČR). To je zájmové sdružení zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají 

nadpoloviční podíl zaměstnanců se zdravotním omezením.

V červnu 2012 byla zahájena rozsáhlá stavební akce vybudování místa pro jeřáb a umístění 

jeřábu na provoze 002 pro nasazování forem. V minulosti se neúspěšně hledalo řešení, jak 

jeřáb instalovat. Nakonec k tomu došlo za plného provozu lisovny. Instalace jeřábu vyža-

dovala zásahy do výrobní haly, např. kompletní obnovu podlahy s požadovanými parametry 

únosnosti, úplnou obnovu severní stěny haly, instalaci veškerých technologických rozvodů 

elektřiny, vody. Jeřáb byl tedy instalován a v září lisy nastěhovány do nové jeřábové haly.
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KAMAX-METAL s.r.o.
Ředitel: Viktor Žák

Technolog: Bc. Vojtěch Žák

Sídlo fi rmy: Havlíčkova 3057 (areál bývalého výzkumného ústavu obilnářského)

Firma vznikla v roce 1996. Zabývá se prodejem hutního materiálu. Prodává jekly, nosiče 

I a U, pásoviny, betonářskou ocel a sítě, kruhovou ocel, trubky, podlahové rošty, úhelníky 

a plechy. Nabízí výrobu betonářské výztuže pro stavební fi rmy drobné stavebníky. Prodává 

ploty a pletiva jak v provedení pozink tak PVC. Firma provádí výstavbu velkých montova-

ných hal na klíč. Od roku 2007 nabízí zámečnické práce, kovovýrobu, obrábění a pálení 

plechů na CNC pálícím stroji. Prodává také technické plyny.

Kontaktní centrum pro podnikatele
12. 4. avizovala starostka Kroměříže vytvoření kontaktního centra pro podnikatele, které 

město mělo zprovoznit ještě v roce 2012. Centrum by mělo poskytovat rady a služby jak za-

čínajícím živnostníkům, tak i stávajícím podnikatelům. Radnice pro svůj plán získala zlínské 

Technologické inovační centrum a agenturu pro podporu podnikání a investic CzechInvest. 

Mohlo by to fungovat tak, že kontaktní centrum by podnikatelům pomáhalo s podnikatel-

skými záměry, dotačními a grantovými tituly, začínajícím živnostníkům s počátky podnikání 

ohledně hledání místa pro živnost.

Setkání starostky s podnikateli
22. 5. uspořádala starostka Daniela Hebnarová (ODS) setkání s podnikateli v malé zase-

dací místnosti hlavní budovy radnice. Šlo o pracovní setkání se zástupci Technologického 

inovačního centra a Agentury pro podporu podnikání a investic Czechinvest. Byly na něm 

prezentovány nástroje podpory a rozvoje podnikatelských aktivit v regionu. Program byl 

tento: Prezentace možností využití inovačního portálu Zlínského kraje, možnosti postupné-

ho zapojování se do projektů Otevřené inovace Zlínského kraje, prezentace Katalogu fi rem 

Zlínského kraje, podpora spolupráce fi rem s VŠ v oblasti inovací, představení služeb a pro-

duktů Agentury pro podporu podnikání a investic Czechinvest.

Obchod

Stesky živnostníků
Začátkem února si kroměřížští živnostníci stěžovali na stávající poměry pomocí následují-

cích argumentů: Knihkupec Mgr. Jiří Dočkálek, Knihcentrum, Riegrovo náměstí před třemi 

lety zaměstnával šest lidí. Teď má zaměstnanců pět a dva musí propustit. Lednové tržby mu 

proti předkrizovému roku 2008 klesly o 60 %. „A to je jen pokles v tržbách. Do toho pořád 

rostou výdaje.“ K tomu dodal majitel autoservisu v Křižné ulici Michal Sum při lednové 

uzávěrce, že je to nejhorší výsledek za posledních dvacet let. Odbyt má teď sice stále stejný 

s úrovní roku 2008, ale jen za cenu toho, že navzdory rostoucím nákladům už šest let nezve-

dl ceny a všude jinde šetří. Rozloučil se s investicemi, platí jen mzdy a odvody. Netvoří zisk 

a lidem nezvedá mzdy. Oba živnostníci podnikají ve svém a neplatí tedy nájem. 

Ukončení prodeje
Od začátku roku 2012 bylo do konce března v historickém jádru Kroměříže zrušeno několik 

obchodů, které fungovaly několik roků, obyvatelé na ně byli zvyklí: 
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Velké nám. č.p. 36 (17) v přízemí historického tzv. Babirádovského domu prodejna JAAL 

–dámská móda výhradně českého výrobce.

Kovářská ul. č.p. 126 (3): William and Delvin (WD, WAW) – prodej jeansového zboží, tri-

ček, batohů z Prostějova.

Kovářská ul. č.p. 126 (3): AG Style s r.o., Stříbro. Prodejna stříbrných šperků a módních 

doplňků.

Kovářská ul. hned přes ulici k prodejně WD: Hračky Telecký.

Kovářská ul. hned přes ulici k prodejně AG Style s r.o. – směrem k Milíčovu nám: Květinář-

ství ERIKA.

Prusinovského ul. č.p. 110 (1): Restpost textil (oblečení, spodní prádlo apod. dovoz z Ně-

mecka).

Vodní ul. č.p. 82 (27): Tradiční prodejna potravin AMBROŽ byla předělena napůl, na polo-

vině prodejní plochy směrem ke Komenského nám. zůstal prodej potravin AMBROŽ, druhá 

polovina byla oddělena a vytvořen módní boutique Afrodite.

Fair trade a férová snídaně
V sobotu 12. 5. se uskutečnil druhý ročník Férové snídaně, která má upozornit na problé-

my chudoby v zemích třetího světa a upozornit nás bohaté, že jsou možnosti jak pomoci. 

Jde o propagaci tzv. férově vyráběných výrobků, tedy předmětů nevyráběných dětmi ani za 

pomoci otrocké práce. Akce probíhala od 9. hodiny v Podzámecké zahradě na louce pod 

zámkem, organizátorem byl lidovecký kroměřížský zastupitel Pavel Motyčka, zúčastnilo se 

asi 30 lidí.

Letní výprodeje
Na konci června obchodníci hlavně s oděvy a sportovním zbožím zahájili letní výprodeje, 

na letní zboží asi 20% sleva, na starší kolekce a nesezónní zboží až 50 %. Proměnlivé počasí 

nemělo na nákupy velký vliv, hlavní byly ceny.

Nový typ bleších trhů
28. 7. se konal historicky první veřejný bleší trh v Kroměříži na Velkém náměstí. Cena za 

místo 80 Kč. Organizováno to bylo svépomocí občanek (hlavně) za pomoci Facebooku. Šlo 

o čtyři mladé pořadatelky, které tyto trhy rády navštěvují v jiných městech. Na náměstí 

se sešlo asi 30 prodavačů s nejrůznějšími výrobky. Hlavně šlo o dětské oblečení, bižuterii, 

skleněné drobnosti, knížky, vydání starých novin. Ráno to ještě šlo, ale slunce ten den velmi 

žhnulo.

Prodejna Jysk v Kroměříži
24. 5. byla na sídlišti Zachar na ulici Albertova otevřena vedle prodejny Spar prodejna vel-

kého evropského obchodníka v oblasti vybavení domácností (ložnice, koupelny, bydlení) 

dánské fi rmy Jysk, jejímž jediným vlastníkem je Lars Larsen. Řetězec má v roce 2012 na 

1 900 prodejen v 34 zemích. Prodejní prostory byly dlouho nevyužívané, následně tam byla 

prodejna elektroniky Okay a pak vietnamský prodejce. Po jeho odchodu byly určitě více než 

rok nevyužívané.

Ceny nemovitostí v roce 2012 stále klesaly
Na konci června ceny nemovitostí už druhým rokem klesaly, za dva krizové roky v Kroměříži 

v průměru o deset až patnáct procent, tedy 5–7 % ročně. Kroměřížské realitní kanceláře 



Kronika města Kroměříže 2012  Průmysl, obchod, služby, doprava, zaměstnanost

59

měly problémy s prodejem nemovitostí, zlevňovaly, lidi neměli peníze na koupě bytů. Nej-

větší prodejnost byla na jaře, menší přes prázdniny. Doba prodeje byla delší a majitelé raději 

než by zlevňovali, situaci řešili pronájmem bytů.

Společnost Fontána, její nové sklady a území bývalých Rybalkových kasáren
Od června probíhaly zemní práce na základech pro prodejnu se skladem a zázemím a odstav-

nou plochou pro 18 automobilů v prostoru mezi výjezdní komunikací od Tesca, výstavištěm 

Floria a posledními vojenskými baráky na místě někdejších Rybalkových kasáren. Investorem 

je kroměřížská společnost PSM Reality podnikatele Karla Kuropaty. Měla by se tam přestě-

hovat společnost Fontána Kroměříž spol. s r. o. se sídlem v Kroměříži, Malý Val 1586. Firma 

byla založena 6. 4. 1993 jako obchodní společnost se základním jměním 100 000 Kč. Hlavní 

náplní společnosti je velkoobchodní prodej piva a nealko nápojů prostřednictvím pronaja-

tých velkoskladů v městech Kroměříž, Zlín, Valašské Meziříčí, Přerov, Olomouc, Šumperk 

a Jeseník. Společnost patří k největším odběratelům piva značky Zubr, Litovel, Holba, Ber-

nard a Krušovice a k největším odběratelům Karlovarských minerálních vod, Hanácké kysel-

ky, Kofoly, sodovkárny ZON Třebíč.

InterCora Rybalka
Naproti přes cestu vzhledem ke vchodu do supermarketu Tesco stavěl Metrostav od začát-

ku června pro plzeňskou fi rmu InterCora, spol. s r. o., která postavila i kroměřížské Tesco 

(Projekční společnost obchodních center, v. o. s.), a která pronajímá budovu supermarketu 

nájemci Tesco, Hobbymarketu, budovu, kde 22. 11. otevřela galerii obchodů. Tato kromě-

řížská obchodní galerie dostala název InterCora Rybalka. Postaveno v areálu někdejších Ry-

balkových kasáren, projektoval Europrojekt Praha.

Na ploše 4 600 metrů čtverečních se nacházejí především prodejny: Elektro Planeo – elek-

tronika, KIK – hlavně oblečení, Dráčik – hračky, Dm drogerie, Deichmann – obuv, Takko 

– oblečení. Společnost InterCora navrhla a pronajala dosud více než 250 nákupních center 

o celkové výměře přes 1,5 mil. m2 provozní plochy v České republice, na Slovensku a v Ru-

munsku. Společnost je vlastněna společníky Dr. Güntherem Zembschem a Ing. Ivanem Hla-

váčkem. V den otevření děti dostávaly gumové bonbony, balonky a některé obchody měly po 

dva dny 20 % slevu na všechno zboží a pevnou plastovou nákupní tašku zdarma.

II. bleší trh
3. 11. se uskutečnil v Domu kultury II. bleší trh, který aktivistky svolaly hlavně prostřednic-

tvím Facebooku. Jde o čtyři mladé ženy, dvě z nich se jmenují Diana Kartousová a Martina 

Vykydalová. Vestibul kulturáku byl zaplněn, prodávaly se především oděvy, hlavně ženské 

a dětské. Skoro každý prodávající nabízel zdarma nějakou sladkost. Lidé příliš nenakupovali. 

I tak pořadatelky na jaro chystají další bleší trh. Ceny: dětská zimní čepice 15 Kč, dětská 

rifl ová bunda 50 Kč, mužské triko 50 Kč.
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Služby

Výstavba výstaviště
Na začátku února 2012 byly v novém areálu Výstaviště Floria v Kroměříži postaveny dvě 

výstavní haly a tři zastřešené konstrukce pro venkovní expozice na celkové ploše sedm tisíc 

metrů čtverečních. V obou halách byly dokončeny nejen stavební práce, ale také vnitřní in-

stalace. Od března začali s vybavením interiérů včetně umístění nábytku a doplňků. Zahájili 

zahradnické práce spojené s výsadbou zeleně, zahrad.

V centru města prasklo potrubí
12. 2. kolem 22. hodiny prasklo vodovodní potrubí, voda z něho zatopila sklepení domu 

prodejny Foto Král ve Vodní ulici. Obejít bez vody se několik hodin museli podnikatelé 

a domácnosti v úseku od ulice Ztracená přes část Vodní, Komenského náměstí až po Vej-

vanovského ulici. Příčinou havárie byla mrazem poškozená spodní část zemního hydrantu, 

který promrzl natolik, že praskl. Dodávku vody obnovili 13. 2. v poledne. Místo výkopu bylo 

upraveno provizorně, povrch cesty byl zcela opraven až na jaře. 

Podpora cestovního ruchu politiky
23. 2. se hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák zúčastnil na Bratislavském hradě tiskové 

konference k novému soutěžnímu projektu „Klenoty pohraničia / Klenoty příhraničí“. Sou-

těž Klenoty pohraničia / Klenoty příhraničí je součástí doprovodného programu 1. ročníku 

výstavy přeshraničního cestovního ruchu regionů Slovenské a České republiky REGION 

TOUR EXPO, která proběhla v prostorách výstaviště EXPO CENTER a.s. v Trenčíně ve 

dnech 10. až 12. 5. Do soutěže Klenoty pohraničia / Klenoty příhraničí nominoval každý 

ze zúčastněných krajů čtyři klenoty cestovního ruchu. Zlínský kraj vybral Valašské muzeum 

v přírodě v Rožnově p. R., Zoo a zámek Zlín – Lešná, Baťův kanál a Arcibiskupský zámek 

Kroměříž (Květnou a Podzámeckou zahradu – památky UNESCO). 

Hotel U zlatého kohouta otevřen
Začátkem července byl v otevřen na Velkém náměstí čp. 24 hotel U zlatého kohouta, který 

byl přibližně deset let prázdný. Jde o tzv. Ruský hotel. Majitelé, tehdy Rusové, dům zvýšili 

o patro, přidali vikýře a pak kvůli rodinným neshodám před otevřením hotel nechali zavře-

ný. Nyní počátkem června hotel byl otevřen manžely Vystrčilovými. „Jmenuje se U zlaté-

ho kohouta, protože podle historických zpráv se tak jmenoval dům, ve kterém se nachází. 

Čtyřhvězdičkový hotel má zatím deset pokojů, ale budoucna bychom ho chtěli rozšířit“, 

řekla při otevření Libuše Vystrčilová. V hotelu je též také kavárna a wellness služby.

ROP a Kroměříž
27. 3. bylo zveřejněno, že Regionální operační program Střední Morava (ROP) skrze něhož 

přispívá Evropská komise Olomouckému a Zlínskému kraji na dopravu, rozvoj měst a ces-

tovní ruch se týká aktuálně ve Zlínském kraji 46 projektů za 1,6 miliardy.

Pro Kroměříž z tohoto programu byly uvolněny peníze na projekty: Infrastuktura pro kultur-

ní akce v Kroměříži – 19 993 800 Kč, Výstaviště Floria Kroměříž – 46 012 422 Kč, výstavba 

hotelu Purkmistr v Kroměříži – 17 630 370 Kč. Již dříve byl z podporou ROPu Střední Mo-

rava ve Zlínském a Olomouckém kraji v Kroměříži vybudován na Velkém náměstí pivovar 

s penzionem Černý Orel, s pomocí dotace z ROPu zde bylo vytvořeno 17 pracovních míst.
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Příprava nového hotelu Purkmistr
S výstavbou čtyřhvězdičkového hotelu Purkmistr (dosavadní čtyřhvězdičkové hotely ve měs-

tě Octárna, La Fresca, Bouček) začal soukromý investor začátkem března 2012 s tím, že ten-

to hotel, který vznikne rekonstrukcí domu vedle České spořitelny na Velkém náměstí, by měl 

být v provozu od 31. 3. 2013. Kromě ubytování bude nabízet školící místnost na prezentace 

či výukové akce. Investorem je otrokovická akciová společnost SMO.

Zařízení poskytne 46 lůžek včetně přistýlek, jeho součástí bude i restaurace, bar či vinný 

sklípek, kde se budou konat akce pro sommeliéry či besedy o víně.

V projektu investor plánuje i relaxační centrum či kadeřnictví. Hotel nabídne osm pracov-

ních míst a možnost praxe studentům hotelových škol. Investor předpokládal, že ho přestav-

ba hotelu bude stát 35 milionů korun. 

Otevření výstaviště Floria
5 a 6. 5. se prvně otevřelo Kroměřížské výstaviště Floria programem Floria dětem s podtitu-

lem Hrajeme si v Kroměříži. Počasí bylo pěkné, návštěvníků dost. Děti jezdily na motoká-

rách, skákaly na trampolínách, hrály neobvyklé deskové hry, obličeje si nechaly pomalovat 

obrázky, bylo též ke koupi něco výpěstků zahrádkářů a pěstitelů. Škoda že na výstaviště 

nezajížděl autobus, výstaviště je daleko od centra města – až za hypermarketem Tesco. Zá-

roveň byla v sobotu 5. 5. otevřena ve Věžkách poslední tradiční celostátní výstava před 

přesunutím do kroměřížského výstaviště – výstava pro zahrádkáře, zahradníky, zemědělce, 

chalupáře, chataře i chovatele Floria Jaro 2012.

Veletrh svateb
1. 5. se na Arcibiskupského zámku v Kroměříži konal tradiční veletrh Svatba jako v pohád-

ce, který už podeváté ve spolupráci s NPÚ pracoviště Kroměříž zorganizoval kroměřížský 

svatební salon a agentura Juliana s majitelkou Julianou Stanislavou Červenákovou. Akce je 

určena hlavně pro ty, kteří plánují svatbu a potřebují s ní poradit. Na veletrhu se prezen-

tovali nejrůznější živnostníci a poskytovatelé služeb ke svatbě (vizážistky, kadeřnice, tvůrci 

svatebních tabulí s květinovými výzdobami). Odpoledne došlo na módní přehlídku svatební 

módy ve Sněmovním sále zámku. 

Nová turistický portál města Kroměříže
Počínaje květnem spustila radnice zkušební provoz nového turistického portálu, který podle 

mínění radnice odpovídá dnešním požadavkům marketingu cestovního ruchu. Web je na 

doméně www.kromeriz.eu. Jeden měsíc běžel ve zkušebním provozu, v té době chtěla jeho 

obsah i formu probírat radnice s podnikateli, odborníky i veřejností, která poukazovala hlav-

ně na pomalost načítání stránek. To bylo upraveno až počátkem roku 2013.

Výstaviště Floria Kroměříž zkolaudováno
18. 6. se veřejnost z tiskové zprávy dozvěděla, že nové výstaviště Floria Kroměříži má za 

sebou kolaudaci. Celková investice 130 milionů korun byla částečně kryta z Regionální-

ho operačního programu. Komplex je vybudován na celkové ploše 23 000 m2 se zázemím, 

parkovišti apod. Výstaviště s dvěmi halami na ploše 1 600 m2 a zastřešenými venkovními 

expozicemi na 12 000 m2 vzniklo na území Rybalkových kasáren. Vnitřní a venkovní plo-

chy propojuje 60 metrů dlouhý spojovací koridor s prosklenou střechou a bočními stěnami 

osázenými popínavou vegetací. Koridor umožňuje průchod celého výstaviště suchou nohou. 

Výstaviště bude sloužit především zemědělským, chovatelským a hobby výstavám ale i kul-
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turním akcím nebo akcím pro děti. Stavbu zahájil investor v květnu 2011 a za rok proběhla 

kolaudace. Využívaná byla nová in-line dráha s asfaltovým povrchem vedoucí kolem výstavi-

ště v délce jednoho kilometru

Nová vinotéka
V září otevřela prodejnu vína točeného i v lahvích Vinotéka VÍNO HRUŠKA.

Umístění: Husovo náměstí 313 – někdejší vinotéka U Lišky.

Společnost VÍNO HRUŠKA s.r.o. má sídlo v Blatničce Blatnička č. 143. V Blatničce (Slo-

vácko) obhospodařují 22 hektarů vinic, mají mnoho vinoték po celé republice.

Obchod s italskými potravinami
20. 9. otevřel v 9 hodin dopoledne na Riegrově náměstí prodejnu čerstvých italských potra-

vin Ital Massimo Punzi žijící 15 let v Jarohněvicích. Některá z nabízených potravin a vín 

ještě neměla cenovky v den prodeje. Sortiment: sýry, salámy, vína, olej. Do konce roku se 

ukázalo, že odbyt je dobrý, při vyšší ceně lidé nakupovali tam plátek šunky, onde dva plátky 

sýra. P. Punzi zboží pravidelně vozí z Itálie od menších výrobců. Dům nemá na fasádě čp. je 

to však přímo přes ulici proti vchodu do antikvariátu pana Bradíka

Prodej velké nemovitosti skoro v centru města
V září proběhlo místními médii, že Ministerstvo zemědělství ČR oznámilo záměr prodeje 

bývalého sídla Okresního výboru KSČ v Kroměříži na nám. Míru. Budově se říká nová poli-

klinika. Většinu místností mají v nájmu lékaři, jsou v nich ordinace. Ministerstvo přednost-

ně oslovilo kroměřížský magistrát, zda nemá o koupi zájem, ten sdělil, že nemá, ale situaci 

kolem budovy sleduje a snaží se dění ovlivnit v tom směru, aby budovu nezískal spekulant, 

který by z ní udělal ubytovnu sociálně slabých obyvatel. Prodejní cena 40 milionů Kč.

Uzavření restaurace Centrál
1. 10. byla uzavřena restaurace kroměřížského hotelu Centrál na Velkém náměstí. Restaura-

ce to byla reprezentativní, zvláště venkovní zahrádka s posezením byla vyhledávaná v letním 

období.

První velká pěstitelská výstava na výstavišti Floria
4.–7. 10. probíhala podzimní Floria – první pěstitelská výstava na novém výstavišti v Kro-

měříži. Nabídla podzimní květiny, okrasné a ovocné stromky a jarní cibuloviny. K vidění byla 

v hale při vstupu do areálu expozice se sto sedmdesáti bonsajemi připravená ve spolupráci 

s Bonsai centrem Isabelia. Venku bylo vystaveno drobné domácí zvířectvo (drůbež a králíci). 

Volen byl Králík Moravy. Vstupné pro dospělé bylo osmdesát korun. Na předchozích akcích 

v Kroměříži bylo rozdávány slevové kupóny na vstupné v ceně 30 Kč. Návštěvnost byla veli-

ká, bonsaje běžně přes 100 roků staré, nejstarší 230 roků. V neděli silně pršelo a návštěvníci 

kvitovali zastřešení areálu. Hojně prodávány hlavně ovocné stromky a květiny na dušičky. 

Zajímavostí byla výstava starých zemědělských strojů (fukary, obraceče sena, pluhy, vozy, 

decimálky atd.) v zadní části areálu. Chybou byl nedokončený přístupový chodník k areálu 

od parkoviště Tesca. Většina lidí šla po kusech betonu a cihel.

ROP pro cestovní ruch, expozice Karla Kryla
16. 10. uvedla mluvčí regionální rady Regionálního operačního programu (ROP) Střed-

ní Morava Renata Škrobálková, že Výbor Regionální rady schválil projekty za 593 miliony 
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z ROP Střední Morava. Devadesát milionů korun z ROP Střední Morava podpoří aktivity 

měst a obcí v oblasti cestovního ruchu. Má jít hlavně o expozice a muzea, které podtrhují 

zajímavosti v regionu. V Kroměříži jde o budovu Starého pivovaru, kde má být vybudována 

Expozice Karla Kryla (dotace 10,3 milionu korun). 

Návštěvnost nového Výstaviště Floria
Výstaviště Floria na své podzimní prodejní výstavě, v pořadí teprve čtvrté, předchozí probí-

haly ve Věžkách, mělo dobrou návštěvnost. Za čtyři dny na výstaviště přišlo 17 882 návštěv-

níků. Letošní návštěvnost letní Florie ve Věžkách, která trvala 9 dní, byla 15 400 lidí. 

Plány na rozšíření výstaviště Floria
18. 11. dali v MF Dnes vlastníci Výstaviště Floria (pražská společnost Textil Invest) vědět, 

že plánují zdvojnásobení jeho rozlohy. Nová část areálu za 120 milionů korun má přilákat 

rodiny s dětmi, vzniknout má několik pracovních míst, přiléhat by měl k výstavišti Floria. 

V chystané části areálu o 35 000 m2 má být prostor s tribunou pro koncerty, zábavní park pro 

děti. Jmenováno bylo i sportoviště pro tréninkové kempy nebo taneční soutěže, ubytovna. 

Hotovo má být v roce 2015. Majitel jedná s městem o zřízení nové zastávky městské hro-

madné dopravy v blízkosti areálu. 

Vánoce na výstavišti Floria
1.–16. 12. probíhala na výstavišti Floria výstava 150 betlémů od různých autorů, z nej-

různějších materiálů, ale papírové převládaly. K nejvýstavnějším patřily betlém z kostela 

sv. Mořice a též z kostela Panny Marie v Kroměříži. Oba neúplné, předvedeny byly nejdůle-

žitější fi gury a několik dalších. Každý betlém v originálním provedení. Rozdíly byly většinou 

jen v nějaké krajové zvláštnosti. Ve dnech 8.–9. 12. byl připraven vánoční program Pohoda 

vánoc. Děti zaujalo bublinové vystoupení, kouzelník, stolní hry, trampolína, hod virtuálním 

diskem, střílení z pistole, šipkami, samohybná autíčka. Postavena byla i ledová chata, roz-

svícen vánoční strom. Obvyklý vánoční trhový sortiment ve venkovních stáncích, přijatelné 

ceny v kryté restauraci – 75 Kč každé menu. Možnost nákupu vánočních stromků. Děti 

z mateřských a základních škol okresu soutěžily ve výzdobě vánočních stromků, které byly 

předvedeny v hale u betlémů.

Nové ceny vody
26. 11. byla projednána a schválena představenstvem společnosti Vodovody a kanalizace 

Kroměříž nová cena za dodávky vody pitné a za odvádění odpadních vod včetně čištění. 

Nová cena vstoupila v platnost 1. 1. 2013.

Došlo ke zvýšení ceny za vodné a stočné. Celkem včetně DPH 15%.

Voda pitná. Cena celkem včetně DPH – 32,92 m3

Voda odpadní. Cena celkem včetně DPH – 34,50 m3

Cena celkem včetně DPH – 67,42 m3

Cena včetně DPH je uvedena se sazbou 15 % pro rok 2013. Zvýšení ceny vody pitné a vody 

odpadní je o 3,19 % (tj. o 1,81 Kč/ m3, tj. cca o 0,002 Kč/1 litr.
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Doprava

Nové vlaky
České dráhy zakoupily pro rok 2012 pro Zlínský kraj čtyři motorové jednotky Regio jet na 

trať z Kojetína do Valašského Meziříčí, jezdit začaly v průběhu roku. Jde o nízkopodlažní 

jednotky pro příměstský provoz a regionální dopravu. Soupravy nabídly klimatizovaný inte-

riér s prostorem pro přepravu velkých zavazadel a vybavení pro vozíčkáře včetně bezbariéro-

vé toalety s uzavřeným systémem

Plánované opravy silnic
Plán přípravy akcí Ředitelství silnic Zlínského kraje pro období 2012–2020 schválili na svém 

jednání v únoru krajští radní. Schválený dokument je aktualizací plánu, který byl krajskou 

radou schválen v únoru 2007. Plán přípravy byl projednán na zasedání Výboru pro dopravu 

Zastupitelstva Zlínského kraje, kde mu byla vyjádřena podpora. Plán přípravy bude pravi-

delně aktualizován.

Kroměříže se týká: 

a)  silnice II/432 Kroměříž–Jestřabice, roky 2015–2020, 

 směrová a výšková úprava 5 částí, náklady 61 000 000 Kč, 3,5 km

b) silnice II/367 Kroměříž–Kotojedy, roky 2014–2015, 

 okružní křižovatka, náklady 20 200 000 Kč, délka 650 m.

O jízdách cyklobusu
Cyklobus Krodos busu jezdil od 21. 4. do 30. 9. každou sobotu a neděli, navíc od 5. 7. do 

31. 8. (letní prázdniny) i ve čtvrtek a pátek. Trasy cyklobusu: Kroměříž–Troják–Zlín–Sirá-

kov–Vsetín–Dušná–Bystřička přehrada; Bystřička přehrada–Dušná–Vsetín–Troják–Tesák; 

Kroměříž–Troják–Zlín–Otrokovice–Uherské Hradiště–Buchlovice–Stupava. Kapacita cy-

klobusu – 25 jízdních kol, 29 cestujících. V přední části autobusu byla sedadla pro cestující, 

zadní polovina vozidla měla na stěnách držáky pro umístění jízdních kol. Vešlo se jich dovnitř 

až pětadvacet. Dopravce měl k dispozici i speciální vlek pro 40 bicyklů, který pronajímal. 

Cyklobusy jezdily v sobotu ráno z Kroměříže přes Bystřici pod Hostýnem a Hostýnské vrchy 

do Zlína, potom dále přes Sirákov, Vsetín, Dušnou k přehradě Bystřička. V neděli nejezdily 

na Vsetínsko, ale na Stupavu v Chřibech. O prázdninách jezdil cyklobus do Hostýnských vr-

chů i ve středu, ve čtvrtek a v pátek. Přeprava jednoho kola stála 20 korun + jízdné za osobu.

Oprava pruhu silnice z Hulína do Kroměříže
Mezi 30. 4.–20. 5. silničáři opravovali hlavní cestu z Hulína do Kroměříže, řidiči museli 

jezdit objížďkou přes Skaštice. Omezení se týkalo jen jednoho směru, od Kroměříže byla sil-

nice průjezdná bez problémů. Silničáři pokládali nový povrch vozovky a zpevňovali krajnice.

Nové autobusy
15. 8. bylo do provozu na Kroměřížsku uvedeno deset nízkopodlažních autobusů typu Irisbus 

Crossway LE. Autobusy koupila kroměřížská dopravní společnost Krodos (Akciová společ-

nost Krodos Bus a.s. se sídlem Skopalíkova 2385). Autobusy mají bezbariérový přístupu pro 

cestující se sníženou schopností pohybu, jsou šetrnější k životnímu prostředí a mají plošinu 

pro nástup vozíčkářů. Firma dostala na nákup dotaci z Regionálního operačního programu 

Střední Morava. Firma má přes 170 zaměstnanců a 110 vozových jednotek.
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Ceny pohonných hmot
Ceny pohonných hmot v Kroměříži začátkem září 2012. Ve stanici Robin Oil v Kroměříži 

prodávali Natural 95 za 38,30 Kč za litr, naftu za 37,30 Kč za litr. Čerpací stanice Duba 

prodávala nejběžnější Natural 95 za 38,70 Kč za litr, naftu za 37,30 Kč za litr.

Oprava mostu
Na podzim 2012 silničáři podle plánů skončily opravy mostu v místní části Kroměříže ve 

Zlámance. Most pochází z roku 1930 a nevyhovoval jízdě aut a autobusů.

Nové vlaky Regio Shark
V tisku bylo koncem srpna 2012 oznámeno, že Zlínský kraj bude jedním z prvních krajů 

v Česku, kde se na regionálních tratích začnou objevovat nové typy vlakových souprav Re-

gioShark. Ve Zlínském kraji šlo o šest těchto vozů. Nasazeny měly být, a nakonec skutečně 

první dva vlaky byly, od pozdního podzimu 2012 na tratích Valašské Meziříčí – Rožnov pod 

Radhoštěm a Valašské Meziříčí – Kojetín (tedy přes Kroměříž). Další dva vozy mají být na-

sazeny do provozu v březnu 2013. Dodávku pátého a šestého vozu pro trati Zlín–Kroměříž 

a Zlín–Bojkovice naplánovali na rok 2014. Jde o motorový vlak řady 844 s přední částí, která 

připomíná tlamu žraloka, bezbariérový. Výrazný je univerzálními prostory pro kočárky, jízd-

ní kola a objemná zavazadla. 

Zaměstnanost

Největší zaměstnavatelé v Kroměříži ve větším v roce 2012 nepropouštěli. Jde o Kroměříž-

skou nemocnici a.s.: 783 zaměstnanců, Psychiatrickou léčebnu: 812 zaměstnanců, Střední 

školu hotelovou a služeb: 240 zaměstnanců. Pro MěÚ Kroměříž pracovalo v roce 2012 201 

lidí. K velkým zaměstnavatelům patří ještě Sociální služby města Kroměříže, ROSA Market 

a Magneton. 

Nezaměstnanost
V prosinci 2011 byla ve městě Kroměříž míra nezaměstnanosti 9,7 %.

Na Kroměřížsku bylo k 31. 1. – 6 398 nezaměstnaných, míra nezaměstnanosti byla 10,78 %. 

Ve Zlínském kraji šlo o region s druhou nejvyšší nezaměstnaností.

Začátkem května 2012 byla na celém Kroměřížsku nezaměstnanost 10,8 %.

Začátkem června byla na celém Kroměřížsku 10,3 %.

Vedoucí kroměřížského pracoviště Úřadu práce JUDr. Karel Smíšek to komentoval slovy: 

„Žádná sláva to není. Jestli mně někdo bude tvrdit, že těch více než 11 % lidí jsou samí fl á-

kači a ti, kdo se chtějí práci vyhnout, tak to je určitě nesmysl.“

Nepřipravená reorganizace na úřadech práce
Od nového roku až do začátku března 2012 panoval na Úřadu práce Kroměříž nepokoj, na 

úřady práce přešla agenda vyplácení sociálních dávek z obcí druhého a třetího stupně. Úřed-

níci kvůli nepřipravenosti reformy ministerstvem práce a sociálních věcí nestíhali vyřizovat 

žádosti o podporu, vyplácet dávky, byli v práci od ráno do večera, o sobotách a nedělích po 

celý leden a únor. Nový systém, ve kterém měli pracovat, nefungoval. Problémy existovaly 

zvláště u příspěvku na mobilitu. Lidé nedostali peníze na účet, i když si o ně požádali už 
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v lednu, jiní lidé dlouhé týdny nedostali potvrzení o vyřazení z evidence nezaměstnaných, 

když získali nové zaměstnání. „Méně vytížená oddělení pomáhala těm vytíženějším úsekům. 

Pracovníci dostali za tuto práci navíc zaplaceno,“ sdělil ředitel kroměřížského Úřadu práce 

Karel Smíšek. Za lednové a únorové přesčasy úředníci dostali zaplaceno, v březnu už úřad 

práce neměl na přesčasy peníze.

Stav podnikání
K 1. 1. 2013 byl vedoucím Obecního živnostenského úřadu Kroměříž RNDr. Bc. Mirosla-

vem Ševčíkem stav podnikání v Kroměříži označen za dlouhodobě stabilizovaný a neuspo-

kojivý. Už několik let je počet podnikatelů přibližně stejný. Koncem roku počet podnikatelů 

klesá, během roku se dorovnává. Třeba zedníci ke konci roku činnost přerušují a na přelomu 

března–dubna zase aktivují. K 1. 1. 2013 evidoval živnostenský úřad 16 449 podnikatelských 

subjektů z toho 14 183 tuzemských a 444 zahraničních fyzických osob. Z nich 3 786 nemělo 

platné živnostenské oprávnění.

Právnických osob bylo evidováno 1 814 tuzemských a 8 zahraničních, z nich 305 bez plat-

ného oprávnění.

K 1. 1. 2013 bylo evidováno 17 470 platných živností, z nich 9 395 volných, 5 771 řemesl-

ných, 1 640 vázaných a 664 koncesovaných. Živnostenský úřad evidoval 3 418 provozoven 

vlastních subjektů, které měly otevřeno 2 714 provozoven v tomto správním obvodu, navíc 

bylo ve správním obvodu otevřeno 898 provozoven cizích podnikatelů.
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ZVELEBOVÁNÍ 

MĚSTA 

– stavby

– památková péče

– životní prostředí
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Stavby

Nové pódium na náměstí
Od 2. 1. bylo demontováno zastřešené pódium na Velkém náměstí (2. 1. demontováno dře-

věné pódium, ve dnech 3.–4. 1. jeho ocelové zastřešení a plachta). Město pódium zakoupilo 

v roce 1998, od té doby se konstrukce až do roku 2007 každým rokem na zimní měsíce de-

montovala. Ročně přitom montáž a demontáž přišla na 150 000 korun. Od roku 2008 až do 

letošního ledna stávalo pódium na náměstí i přes zimu. Pódium stálo na ploše náměstí před 

3 domy stojícími vedle restaurace Černý Orel směrem k radnici. Konstrukci pódia si město 

uchovalo pro další použití. Nové bylo hrazeno v rámci projektu Infrastruktura pro kulturní 

akce v Kroměříži (rekonstrukce kina Nadsklepí v roce 2011 a pódium 2012), je pevně spo-

jeno čtyřmi kotvami se zemí. Jeho půdorys v největším rozměru je 15 × 10 m a samotná vy-

užitelná plocha 10 × 8 m. Pódium má ploché odnímatelné zastřešení, náklady cca 3 miliony 

Kč, udržitelnost projektu je 5 let, takže pódium bude na náměstí alespoň pět let. Záměrem 

bylo ho na náměstí umístit nejpozději do konce dubna.

Trestní oznámení kvůli rekonstrukci kina
31. 1. přijala policie trestní oznámení na neznámého pachatele dne od kroměřížského akti-

visty Ing. Petr Komínka ohledně podezření ze spáchání trestného činu porušení povinností 

při správě cizího majetku. Šlo o údajné nehospodárnosti při rekonstrukci Kina Nadsklepí, 

jejíž rozpočet byl dvakrát navýšen. Poprvé, když se ukázalo, že projektová příprava neod-

halila špatný stav oken, podlah a elektroinstalací. Jejich následná nečekaná rekonstrukce 

navýšila původní rozpočet 36 milionů o dva miliony (radnice na opravu získala 20 milionů 

dotaci). Podruhé pak byl rozpočet navýšen, když město oznámilo, že mimo loňský rozpočet 

rekonstrukce pořídí digitální 2D a 3D promítačky dohromady za 2,7 milionu (1,4 milionu 

má tvořit dotace). Policie trestní oznámení nakonec odložila, nikdo nebyl obžalován.

Demolice arcibiskupského Bauhofu
Dne 8. 2. započala shozením střešní krytiny do přistavěných kontejnerů demolice někdejší-

ho arcibiskupského skladu dřeva a stavebnin „Bauhof“ z počátku 19. století na Velehradské 

ulici. V době socialismu stavba sloužila jako armádní sklad, po roce 1989 byla prodána armá-

dou soukromé fi rmě pro centrálu obchodu se sladem. Nadále byla stavba neudržovaná, chá-

trala a přes ojedinělé hlasy, že by měla být zapsána na seznam státem chráněných památek, 

nikdo nic neudělal. O demoličním výměru na stavbu se obyvatelé dozvěděli ze Zpravodaje 

města v lednu 2012. Dne 9. 2. ráno podal akademický malíř a restaurátor František Sysel 

trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli podezření na korupční jednání mezi pra-

covníky městského úřadu, doufal v zastavení demolice. V mezidobí avizoval pokus o zápis 

tzv. Bauhofu do seznamu státem chráněných památek. „Je to hodnota, která patří všem ob-

čanům. Je proto potřeba ji zachránit nejen pro ni samu, ale pro podobu města“ – řekl Sysel. 

Proti bourání budovy vystoupili odborníci z Národního památkového ústavu. „Historické, 

urbanistické a architektonické hodnoty této stavby jsou nezpochybnitelné, s budovou zmizí 

i důležitá vývojová stopa městského urbanismu z počátku 19. století, kdy se město začalo 

radikálně měnit,“ řekla mluvčí památkářů Bc. Dagmar Šnajdarová. Tito odborní památkáři 

vyvinuli snahu o to, aby tzv. Bauhof dostal státní ochranu jako kulturní památka. Neúspěš-

ně. Rozhodlo i to, že stavba má podle odborných posudků narušenou statiku a je prakticky 

v havarijním stavu. Budova stála mimo městskou památkovou zónu, jen v ochranném pásmu 

MPR. V říjnu 2011 tak dostal majitel od města demoliční výměr
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Stavba patřila fi rmě PSM reality vlastněné kroměřížským podnikatelem Karlem Kuropatou. 

Dne 9. 2 byla většina střešní krytiny odstraněna, k nebi se tyčily krovy. Ještě dne 9. 2. byly 

uřezány vrcholy krovů, otlučena římsa. Pak již byla budova z počátku 19. století cihla po 

cihle rozebrána. Cihly majitel prodával zájemcům, několik palet šlo majiteli tvrze v Kuro-

vicích, rovněž zdravé trámy byly rozprodány. Dne 21. 2. již byly rozebrány obvodové zdi do 

výše 4–5 metrů. Dne 28. 2. stála jen přední zeď stavby směrem do ulice a portálek směrem k 

Havlíčkově ulici, který byl toho dne vyjmut a předán do depozitáře památkového ústavu. Jed-

nalo se o tom, že cihly skončí na buchlovském hradě na hradby anebo podlahy ve sklepeních. 

Poslední obvodové zdi stavby šly k zemi 29. 2. 2012, šlo o zeď směrem do ulice Velehradská

Prodej části někdejších kasáren
O prodeji někdejší armádní budovy na Hanáckém náměstí jednala 16. 2. Rada města Kro-

měříže. Rada města Kroměříže po projednání doporučila Zastupitelstvu města Kroměříže 

schválit termín konání výběrového řízení č. j. VŘ/Hl/2011/1 na XIV. zasedání Zastupitelstva 

města Kroměříže konaném dne 12. 4. Jde o nevyužitou někdejší kasárenskou budovu situo-

vanou směrem k někdejšímu (již zbořenému) vojenskému lazaretu do ulice Purkyňova. 

Záměr prodeje byl zveřejněn před koncem roku 2011, podmínkou je, že objekt nebude pro-

dán za cenu nižší než sedm milionů korun.

Opoziční zastupitel MUDr. Richard Kreml (Strana Zelených) požadoval záruky, aby se 

neopakoval scénář z Bystřice pod Hostýnem s hotelem Podhoran. V Bystřici p. H. uvažova-

la radnice o koupi budovy na bystřickém náměstí od kroměřížského podnikatele Radovana 

Křemečka, aby se z ní nestala ubytovna pro nepřizpůsobivé obyvatele.

Zastupitelé odhlasovali prodej kasárenské budovy na Hanáckém náměstí
1. 3. zastupitelé na jednání zastupitelstva 14 hlasy (Číhalová, Malý, Hebnarová, Šimůnko-

vá, Šindler, Mergenthalová, Novák, Knapková, Kašpárková, Žárský, Holík, Kenša, Adamík, 

Křemeček) schválili záměr prodat budovu na Hanáckém náměstí za cenu, která nebude nižší 

než 7 mil. Kč. Prodej se měl uskutečnit na zasedání zastupitelstva v dubnu. 

Záměr bourání kasárenské budovy na Hanáckém náměstí majitelem
Při jednání Zastupitelstva města Kroměříže dne 1. 3. se zúčastnění dozvěděli, že zástupce 

majitele chátrajícího kasárenského domu na Hanáckém náměstí směrem k prodejně Lidl 

(PMS Reality) předběžně oznámil, že bude svoji budovu bourat a bude tam stavě čtyřpod-

lažní polyfunkční dům s podzemními garážemi. Vlastník budovy požádal dle předsedkyně 

Výboru pro regeneraci MPR a pro rozvoj města Ing. Blanky Šimůnkové (ODS) o koordino-

vané závazné stanovisko stran demolice kasárenské budovy.

Písničkou za ještě neprodanou kasárenskou budovu na Hanáckém náměstí
12. 4. chtěla asi dvacítka Kroměřížanů písničkou „Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž je pěkné 

město, je tam pěkné stavení ze samého kamení, já tam musím narukovat“ upozornit zastu-

pitele města, že mají v rukou osud jedné kroměřížské tradice (vojenské) ukryté v budově 

bývalých kasáren na Hanáckém náměstí. Písničku jim zazpívali v 15.30 – půl hodiny před 

začátkem jednání zastupitelstva, kde se mělo jednat o prodeji bývalé armádní budovy. Setká-

ní zorganizoval web Kroměřížan.cz, podpořili ho dva opoziční zastupitelé (Motyčka, Kre-

ml). Hned na úvod zasedání zastupitelstva starostka D. Hebnarová oznámila, že budova se 

prodávat nebude, protože o ni neprojevil vážný zájem žádný kupec. Do výběrového řízení se 

nikdo nepřihlásil. K budově řekl kroměřížský místostarosta a senátor Miloš Malý: „Nabízeli 
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jsme ji univerzitám, z toho záměru také sešlo. Škola by se přitom do objektu hodila. Uvažo-

vali jsme o tom, že by v ní mohlo být muzeum, jenže v blízkosti se nachází už jeho depozitář. 

Budovu jsme nabízeli také krajskému úřadu, ani ten ji ale nemá na co využít.“ 

Plán oprav koupaliště Bajda
Na začátku března oznámil vedoucí odboru rozvoje na MěÚ Kroměříž Ing. Josef Koplík, že 

do začátku plavecké sezóny chce město opravit koupaliště Bajda. Opravy se týkaly nových 

přelivových žlabů a foliového povrchu všech tří bazénů (velkého, dětského i brouzdaliště), 

nového vyústění trysek do bazénů, kvůli čemuž bylo zvýšeno dno velkého bazénu o 30 cm. 

U chemického hospodářství fi ltrů a dávkování chemikálií. Zde bylo třeba upravit zařízení 

podle norem tak, aby mělo brouzdaliště samostatný okruh. Šlo o největší investice na Bajdě 

za 30 roků – 11,75 mil. Kč, z toho 9 milionů z rozpočtu 2012 a zbytek z rozpočtu roku 2013. 

Jiný údaj říkal, že celkové náklady na rekonstrukci dosáhly 13 milionů korun. Opravy začaly 

na jaře. Koupaliště mělo být zpřístupněno 15. 6., práce pozdrželo pozdější vydání stavební-

ho povolení. Termín otevření posunut na 3. 7., nakonec bylo koupaliště otevřeno 13. 7. Zvý-

šené vstupné, permanentky a příznivé počasí vyneslo tržby 460 000 korun. Vstupné stouplo 

z 25 korun v roce 2011 na 50 Kč za dospělého na den. Koupaliště leží dílem na pozemcích 

římskokatolické církve a kroměřížská radnice za ně platí nájem. Není jasné, jestli bude cír-

kev žádat o jejich navrácení. V září začala plánovaná druhá etapa oprav areálu. Úprava plo-

chy včetně betonové zídky brouzdaliště a všech brodítek. Do letní sezóny 2013 by mělo být 

hotovo hřiště pro děti do deseti let a posilovací prvky pro mládež a dospělé. 

Počátky stavby tribuny na Velkém náměstí, tzv. barbořinské kuláče
13. 3. byl v horní části Velkého náměstí ohrazen obdélník, kde bude stát tribuna, která zde 

vyroste v rámci projektu Kulturní infrastruktura pro Kroměříž spolu s rekonstrukcí kina 

Nadsklepí. To bylo otevřeno v závěru roku 2011. Brzy byly vyhloubeny přes metr hluboké 

jámy pro betonové patky k ukotvení konstrukce pódia. Výkopy odhalily části dlažby z let 

1807–1811 – barbořinské kuláče uložené 35–55 cm pod úrovní současného dláždění z let 

1947–48. Vzorky historické dlažby byly uloženy v depozitáři archeologie Muzea Kroměříž-

ska, některé byly vystaveny v expozici Historie ukrytá pod dlažbou města.

Architektka města
Od 21. 3. působí na radnici architektka města Ing. arch. Radmila Vraníková. Dohlížet má 

na rozvojové aktivity ve městě souvisejících s výstavbou a spolupráci na projektech, které 

se budou významnějším způsobem podílet na vzhledu města. Vraníková pracuje na smlouvu 

o poskytování architektonických služeb, nejde o trvalý pracovní poměr.

R. Vraníková při nástupu do funkce uvedla: „Hlavní problém vidím v absenci dlouhodobé 

koncepce rozvoje města. V současné době neexistuje žádná vize, kterým směrem by se město 

mělo ubírat. Ráda bych se ve spolupráci s vedením města a příslušnými odbory věnovala in-

vestičním záměrům a návrhům staveb. Dále bych se chtěla zabývat úpravami a regeneracemi 

veřejných prostranství v MPR i ostatních částech města.“ Architektka je k dispozici jednou 

týdně ve středu a každou sudou středu mezi 13.00–17.00 hodinou nabízí konzultace pro 

širší veřejnost. Má kancelář v posledním patře radnice na Velkém náměstí.

Česká policie rekonstruovala svou budovu
Od 23. 4. začala probíhat v budově kroměřížského oddělení Policie ČR na ulici Březinova 

č.p. 2819 rekonstrukce vstupních prostor a budování nové recepce díky projektu Minis-
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terstva vnitra ČR s názvem P1000. Rekonstrukce jsou fi nancovány z fondů Evropské unie. 

Vstup do kroměřížské budovy policie byl dočasně přesunut. Nově se do objektu vcháze-

lo dvorem naproti atletickému stadionu. Z důvodu přestavby v Kroměříži bylo od 16. do 

20. dubna uzavřeno místní oddělení správního řízení (zbraně a bezpečnostní materiál). 

Rekonstrukce úpravny vody Kroměříž.
Začátkem měsíce června 2012 začala generální rekonstrukce klíčového objektu společnosti 

Vodovody a kanalizace Kroměříž – úpravny pitné vody na Kojetínské ulici č. 2833. Dne 

13. 6. došlo k podpisu smlouvy mezi objednatelem VAK Kroměříž, a.s., zhotovitelem stavby, 

fi rmou IMOS group s.r.o. a dodavatelem technologie, společností ARKO TECHNOLO-

GY a.s. za cenu 181 milionů korun. Slavnostní zahájení stavby proběhlo 18. 6. poklepáním 

základního kamene starostkou Danielou Hebnarovou, představitelů zhotovitele Ing. Z. Ta-

laše, R. Mrázka a za VAK Kroměříž, a.s. Ing. L. Lejsala, Ing. P. Vedry, Ing. M. Jonášové. 

Podmínkou zahájení projektu bylo získání fi nanční dotace. Technickou dokumentaci celého 

projektu a návrh řešení nové technologie zpracovala projekční kancelář společnosti VO-

DING Hranice s.r.o. Rekonstrukce probíhá za plného provozu, úprava stejného množství 

pitné vody probíhá na „polovině“ technologického zařízení. Strojní zařízení úpravny vody 

bude nahrazeno novou technologií s výjimkou zařízení pro dávkování plynného chlóru a mí-

chadel v sedimentačních nádržích, které prošly rekonstrukcí v nedávné době. Výkon úpravny 

vody po rekonstrukci je navržený na maximální množství vyráběné vody 170 l/s, minimální 

množství se předpokládá 70 l/s. Průměrné množství upravované vody odpovídající současné 

potřebě je asi 130 l/s. Rekonstrukcí projde i vodárenský dispečink. Proběhne rekonstrukce 

a rozšíření prostor laboratoře pitných vod. Termín dokončení akce je v závěru roku 2013. 

Úpravna vody Kroměříž byla uvedena do provozu v roce 1978 pro potřebu úpravy surové 

vody na vodu pitnou z jímacího území Hradisko, Postoupky, Miňuvky, Podzámecká zahra-

da, Břest, Břestský les, Plešovec a Hulín. Úpravna dodává pitnou vodu pro město Kroměříž 

a blízké okolí. Byla budována na výkon 200 l/s. Cílem úpravy vody je snížení obsahu železa 

a manganu obsaženého v surových vodách z pramenišť. Hygienizace vody byla a zůstane 

zabezpečena dávkováním plynného chloru. Vyrobená voda je z úpravny Kroměříž čerpána 

do zemního vodojemu na Barbořině, odkud je gravitačně rozváděna do vodovodních řadů 

pro město Kroměříž a jeho okolí. Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. zásobuje 

pitnou vodou na 110 000 obyvatel. 

Opravené chodníky
Asi dva měsíce od poloviny července do poloviny září opravovali pracovníci Kroměřížských 

technických služeb chodníky ve Zborovské ulici. 

Rekonstrukce plynovodu
Jiráskova ulice na Slovaně byla od začátku července do konce září uzavřena kvůli rekon-

strukci plynovodu. 

Nové prostory pro nové Infocentrum
Během září probíhaly stavební práce v prostorách pro nové Informační centrum v Kromě-

říži v budově městského úřadu v Prusinovského ulici. Během podzimu byly nakonec hotovy 

všechny stavební práce a po novém roce zahájen provoz. Cena stavebních úprav 2,5 mil. 

Kč, stavby prováděla fi rma Ptáček Kojetín. Při narušení betonové desky podlahy byl objeven 

kanál vedoucí teplo a kouř pravděpodobně na sladovnické humno. Bleskový výzkum proved-
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la a jeho výsledky v Kroměřížském zpravodaji publikovala archeoložka Muzea Kroměříž-

ska Mgr. Helena Chybová. Informační centrum zřídil městský úřad, ale jeho provoz zajistí 

Knihovna Kroměřížska. Nové infocentrum bude zajišťovat běžnou činnost, oproti svému 

předchůdci, infocentru vedenému Ing. Kuchařem, nehodlá provozovat směnárnu peněz.

Dodatek k archeologickým nálezům při práci na Infocentru 
Archeoložka Helena Chybová z Muzea Kroměřížska objevila při dozoru nad výstavbou no-

vého Informačního centra města Kroměříž v městské budově radnice v Prusinovského ulici 

dochovanou část zařízení na výrobu pivovarnického sladu s nálezy keramiky datovanými do 

17. století. Dokládá počátky měšťanského pivovaru, založeného kolem roku 1567. Zaříze-

ní bylo odkryto v místech bezbariérového vstupu pod úrovní podlahy. Z původní takzvané 

hvozdové pece, která sloužila k sušení naklíčeného sladu (převážně ječmene nebo pšenice) 

se dochoval zděný cihlový klenutý topný kanál dlouhý tři metry a stopy po topeništi. Ze zá-

sypu kanálu byly vyzvednuty zlomky kuchyňské keramiky a kamnových kachlů nebo železný 

klíč. Po zdokumentování byl nález překryt geotextilií, nad ním vzniká nová podlaha.

Představy o expozici věnované Karlu Krylovi
Začátkem listopadu se veřejnost dozvěděla, že v připravované expozici o Karlu Krylovi 

v prostorách Starého pivovaru nebude archiv Karla Kryla, protože dědička a držitelka ar-

chivu Marlene Krylová ho do Kroměříže nechce umístit. Buď z toho důvodu, že se rozhodla 

předat archiv soukromé osobě, nebo proto, že má výhrady k vlivu představitelů KSČM na 

vedení města. Mluvilo se o obou možnostech. V prostorách Klubu Starý pivovar má být 

expozice věnovaná Karlu Krylovi s fotografi emi, knihami, deskami k poslechu, počítá se 

s promítáním fi lmů. Expozice by měla být otevřena v roce 2014. Rekonstrukce prostor má 

stát 16 milionů, expozice 1 milion Kč.

Rozkopané chodníky kvůli internetovému propojení
12.–27. 11. a někde i déle byly rozkopány části chodníků v ulicích Havlíčkova, Masarykovo 

náměstí, náměstí Míru. Dělníci pokládali do země kabely kvůli stabilnímu internetovému 

propojení obou hlavních budov Justiční akademie a snad i budovy Okresního soudu. K pro-

jektu se připojilo i město Kroměříž se svými budovami a potřebami. Vedení je naddimen-

zované kvůli využití v budoucnu. Rozkopán byl chodník i v Soudní ulici a tř. gen. Svobody. 

Podle stavbyvedoucího muselo být vedení jištěno, školní budovy propojeny z obou stran, 

dvěma větvemi.

Zvelebení města v návaznosti na projekt NCZK
V polovině listopadu prezentovala radnice tři aktivity, které by chtělo město uskutečnit v ná-

vaznosti na projekt Národního centra zahradní kultury. Všechny tři aktivity schválila rada 

města na 39. schůzi dne 8. 11. Koncem listopadu byly hotovy projektové žádosti. 

1. nová veřejná plocha v Podzámecké zahradě u Rybářského pavilonu (2 618 000 Kč)

2.  úprava nástupní plochy před Květnou zahradou (9 906 000 Kč) – parkoviště pro osobní 

auta, úprava památníku padlým, chodníky

3.  informační systém v Kroměříži (5 318 000 Kč) – odpočinkové zóny a infokiosky. Z do-

tací by mělo město získat sedmdesát procent částky, zbylých třicet procent půjde z roz-

počtu města. Budovat by se mělo v roce 2013 s dokončením rok nato. 
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Slavnostní otevření zrekonstruovaných policejních prostor 
27. 11. slavnostně otevřeli kroměřížská starostka Daniela Hebnarová a krajský policejní ře-

ditel Bedřich Koutný rekonstruované vstupní prostory budovy kroměřížského oddělení Po-

licie ČR v Březinově ulici. Nové prostory ovšem slouží veřejnosti už od poloviny října. Pro-

středí je laděno modře a šedě, je zde dětský koutek, přebalovací pult, bezbariérový přístup. 

Policisté mají zrenovované místnosti pro dozorčí službu a nové jednací místnosti pro příjem 

oznámení.

Památková péče

Města soutěžila v Programech regenerace historických center
19. 1. a 20. 1. proběhlo vyhodnocení přihlášených měst a vyhlášení regionálního vítěze 

soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městské památkové 

rezervace a městské památkové zóny za rok 2011. Vítězem krajského kola se stalo město 

Uherské Hradiště, které postupuje do celostátní soutěže, kde bude s ostatními městy sou-

těžit o možnost používat titul „Historické město roku“. Do soutěže o Cenu za nejlepší pří-

pravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2011 se přihlásila čtyři města: 

Kroměříž, Holešov, Uherské Hradiště a Valašské Meziříčí. Uherské Hradiště se neomezuje 

jen na památky v centru, ale investuje i do památkově hodnotných objektů mimo městskou 

památkovou zónu. 

Oprava krovů na zámku
Více než dva a půl milionu korun stála oprava havarijních částí krovu kroměřížského Arci-

biskupského zámku dokončovaná koncem února 2012 poté, co skončily mrazy. Práce začaly 

před polovinou února, do té doby byla odebrány tašky a na jejich místech byla modrá plach-

ta. Některé krovy jsou staré dvě stě padesát až tři sta let. Dřevěné konstrukce poničila hni-

loba. Rozšíření dřevomorky se nepotvrdilo. Viditelné byly opravy na zámeckých střechách 

směrem ke Sněmovnímu a Velkému náměstí. Na obnovu zámeckých krovů kroměřížský Ná-

rodní památkový ústav dostal dotaci od svého zřizovatele (Ministerstva kultury ČR), bylo to 

2,5 milionu korun. Celkové náklady se ale navýšily asi o 200 000 korun, které doplatí NPÚ 

pracoviště Kroměříž.

Projekt NCZK, zahradnictví v Podzámecké zahradě. 
Během roku 2011 došlo k demolici zahradnictví v Podzámecké zahradě. Koncem února 2012 

už byly zhotoveny nové základy a betonářské práce nového zahradnictví, jde o tři lehké 

dřevostavby. Dvě mají sloužit jako sklady techniky a dalšího materiálu, třetí pak poskytne 

zázemí pro personál zahrady. Realizátorem projektu brněnské projekční kanceláře DNRH je 

fi rma SUBTERRA a.s. Celková suma za demolice i postavení nových budov: 24 000 000 Kč.

Program regenerace MPR 2012
Kroměřížská radnice získala od státu pro rok 2012 znovu zhruba 1,475 milionu korun na 

regeneraci staveb v městské památkové rezervaci. Poprvé ve dvacetileté historii, kdy se měs-

to o peníze z Programu regenerace městské památkové zóny hlásí, investovalo do vlastního 

majetku. Šlo o repasování a opravy dřevěných okna na budově radnice. Kvůli tomu, že inves-

tovalo do městského majetku, se zvýšila částka, kterou radnice na opravy doplácí. Zatímco 

v předchozích letech činila kolem 380 000, v roce 2012 byla o 100 000 vyšší.
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Podmínkou získání peněz je, že budova stojí v městské památkové rezervaci a že majitel do-

končí práce v tom kalendářním roce, ve kterém příspěvek dostal.

Kroměřížští zastupitelé rozdělují peníze prostřednictvím Programu regenerace dvacet let. 

Na opravu památek v MPR Kroměříž získalo město od státu do poloviny roku 2012 celkem 

42 milionů korun.

Program regenerace pro rok 2012 včetně jeho spolufi nancování ze strany města Kroměříže:

Měšťanský dům č. p. 49, Velké náměstí (církevní základní škola, fasáda)

Příspěvek státu maximálně 50 %  193 000 Kč

Příspěvek města minimálně 10 %  43 000 Kč

Příspěvek vlastníka  194 000 Kč

Částka celkem  430 000 Kč

Měšťanský dům č. p. 110, Velké náměstí 

(hotel Haná resp. průchod do Křižné ulice a podloubí)

Příspěvek státu maximálně 50 %  430 000 Kč

Příspěvek města minimálně 10 %  96 000 Kč

Příspěvek vlastníka  434 000 Kč

Částka celkem  960 000 Kč

Měšťanský dům č. p. 115, Velké náměstí (radnice)

Příspěvek státu maximálně 50 %  100 000 Kč

Příspěvek města minimálně 50 %  100 000 Kč

Částka celkem  200 000 Kč

Šlo o opravu 24 oken na historické radniční budově. Okna byla repasována od června do října. 

Odstraněny staré nátěry, okna opravena, zatmelena, znova natřena. Celkem oprava přišla na 

201 000 Kč. Polovinu dalo město, polovinu jako dotaci z Programu regenerace Zlínský kraj. 

Chrám sv. Mořice (pískovcové prvky na levé věži, pravá věž byla opravena v roce 2011)

Příspěvek státu maximálně 70 %  752 000 Kč

Příspěvek města minimálně 20 %  240 000 Kč

Příspěvek vlastníka  208 000 Kč

Částka celkem  1 200 000 Kč

Opravy uvedených objektů začaly koncem července. Na všechny opravy připadlo od státu 

bezmála milion a půl, město přispělo na všechny čtyři rekonstrukce více něž čtyřmi sty sedm-

desáti tisíci korunami. 

Restaurování havarijního stavu pískovcových prvků věže kostela sv. Mořice
Pískovcové prvky byly vlivem korozního objemového nárůstu středových spojovacích čepů 

hodně rozpukané. V roce 2010 vypracovány odborné posudky restaurátora, který všechny 

stavební defekty popsal v dokumentu „Restaurátorský průzkum a projekt restaurátorského 

zásahu, únor 2010“. Restaurátor uvedl: „Ale již teď je nutné zdůraznit, že stav fi ál a ky-

tek je havarijní, některé články hrozí zřícením a bezpečnost chodců je ohrožena.“ U věže 

chrámu svatého Mořice stavěli lešení od poloviny června, začátkem srpna přistoupili re-

staurátoři k řešení havarijního stavu v nejvyšších patrech věže, opravovali i části omítek. 

V srpnu byl konec prací předpokládán do 30. října. Vlastní fi nanční podíl Farnosti sv Mořice 

ve výši 208 000 Kč v roce 2012 zajistil čerpání fi nanční dotace od Zlínského kraje ve výši 

752 000 Kč a od města Kroměříž ve výši 240 000 Kč. Farnost sv. Mořice byla zatížena splá-
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cením dluhů, proto Ekonomická rada farnosti svatého Mořice v Kroměříži požádala farníky 

o fi nanční pomoc. Každý měsíc byly ohlašovány v kostele pravidelné měsíční sbírky na tento 

účel v termínech: 15. 7., 26. 8. a 23. 9. Ekonomická rada farnosti sdělila, že v roce 2013 

nebudou uskutečňovány žádné další investiční akce, bude upuštěno od všech rozsáhlejších 

stavebních akcí i od dotací na opravy. Od opravované jižní věže kostela sv. Mořice bylo leše-

ní demontováno v týdnu 20.–27. 10.

Projekt tzv. Sobělického vodovodu
25. 3. NPÚ pracoviště Kroměříž oznámil, že ve Zlínském kraji chystá v roce 2012 několik 

stavebních úprav a restaurování mobiliáře. Zámek v Kroměříži připravuje jako součást ob-

novy Květné zahrady projekt zásobování areálu vodou. Pro její přivedení by mělo být využito 

takzvaného Sobělického vodovodu, který byl pro tento účel zřízen v polovině 19. století. 

Celkem se má do úprav a restaurování investovat v roce 2012 asi 880 000 korun.

Zámecká vodárna jako součást Galerie Orlovna
16. 4. návštěvníci spatřili obnovenou zámeckou vodárnu, která od začátku 20. století zá-

sobovala vodou zámek i centrum Kroměříže. Vodárnu před rokem 1900 nechal postavit ar-

cibiskup Theodor Kohn. Fungovala do 60. let minulého století. Za první republiky vedle 

strojovny vybudovali tělocvičnu – Orlovnu. Při povodních 1997 byla vodárna zatopena. 

Stroje vodárny skoro měsíc čistili v roce 2012 studenti z kroměřížské Střední školy – centra 

odborné přípravy technické. Ve strojovně je další výstavní prostor Galerie Orlovna. První 

vystavující byli výstavou Mluvící Voda otevřenou vernisáží 16. 4. výtvarníci Petr Nikl a Da-

vid Vrbík. Pátou výstavní sezonu zahájila ve svých prostorách 16. 4. také samotná Galerie 

Orlovna expozicí Patrika Hábla 2×PH.

Při vernisáži promluvili generální ředitelka NPÚ Ing. arch. Nataša Goryčková, která po-

chválila vedení galerie i vedení kroměřížského NPÚ za péči věnovanou vodárně, mluvu-

li i kroměřížská radní MUDr. Jarmila, Číhalová, starostka Mgr. Daniela Hebnarová a šéf 

galerie Ing. Jiří Antoš, CSc., který řekl, že za pět let bylo do oprav budovy investováno 

700 000 Kč a ředitel Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně PhDr. Václav Mílek, který 

představil vystavující umělce. 

Sgrafi to na Malém Vale
Přes léto bylo konzervováno a čištěno sgrafi to v rohovém domě na Malém Valu – sídlila tam 

MŠ s křesťanským zaměřením – než se majitel MVDr. Jan Nesvadba rozhodl, že objekt po-

třebuje pro své potřeby. Budova byla postavena podle návrhu architekta Jana Vašíčka z Brna, 

byla v ní v počátcích veterinární ordinace. Zvěrolékař Dr. Jan Nesvadba jako investor chtěl 

na průčelí sgrafi to s tématem Hané a prací zvěrolékaře. Akad. malíř Ruda Kubíček z Uher-

ského Brodu navrhl muže v hanáckém kroji s koněm teplokrevníkem, což investor schválil. 

Dům byl postaven v letech 1931/1932 na místě demolovaného objektu.

Zahradnické zázemí v Podzámecké zahradě
Začátkem června v Podzámecké zahradě byla v plném proudu stavba tří objektů: skladu na 

sypké materiály, sociálního zařízení pro zaměstnance a garáže pro vysokou techniku, vše 

v rámci Národního centra zahradní kultury. Na místě původně stály budovy zahradnictví 

z šedesátých a sedmdesátých let. Při záplavách v roce 1997 snad byly staticky narušeny. 

Zbouráním starých staveb vznikl i nový prostor, zahradnictví se zmenšilo zhruba o polo-

vinu, na místě, kde částečně stálo, vznikala veřejně přístupná louka. V červnu byly hotové 
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hrubé stavby, následovalo vnitřní vybavení a terénní úprava nádvoří a další práce. Termín 

ukončení prací byl 31. 8.

Archeologický výzkum v Květné zahradě pro NCZK
9. 7. začali studenti archeologie Univerzity Palackého v Olomouci spolu s archeologem Ná-

rodního památkového ústavu Mgr. Jiřím Janálem odkrývat zachované konstrukce jednoho ze 

Pstružích rybníků, základy zaniklé Neptunovy fontány v tzv. Holandské zahradě a základy 

Králičího kopečku – to vše v Květné zahradě. Probíhající výzkum potvrdil existenci středo-

vého vodního prvku uprostřed plochy Pstružího rybníka. Po vodotrysku a soše Tritona zůstal 

ve dně nádrže otvor, pod nímž se nachází přes metr hluboká dutina, v níž bylo v 17. století 

uloženo potrubí přivádějící k vodotrysku vodu. Dále je odkrývána zpevněná plocha, na kte-

ré byla před více než 300 lety umístěna fontána se sochou ležícího vodního boha. Fontána 

později zanikla, ale Neptunova (Moravusova) socha zůstala zachována do dnešních dnů, je 

vystavena ve Studeném skleníku Květné zahrady. 

Dokončování zahradnického zázemí v Podzámecké zahradě
V Podzámecké zahradě dokončovali koncem srpna zahradnické zázemí – garáže zahradnické 

techniky, zámečnické dílny, sociální zázemí pro zahradníky. Nová technika pro Podzámec-

kou a Květnou zahradu měla být zakoupena tak, aby sloužila na jaře 2013. Zahradnické 

zázemí v Podzámecké zahradě bylo fi nancována z Integrovaného operačního programu mi-

nisterstva kultury, které poskytlo prostředky ve výši osmdesát pět procent. Zbylých patnáct 

procent šlo ze státního rozpočtu, protože Národní památkový ústav je státní příspěvková 

organizace. 

Dny evropského dědictví
8. 9.–16. 9. probíhaly celorepublikově Dny evropského dědictví (European Heritage Days, 

EHD). Národním tématem tohoto ročníku EHD bylo „Mladí památkám“. Správa Arcibis-

kupského zámku a zahrad připravila v rámci dnů evropského dědictví na sobotu 8. 9. a v ne-

děli 9. 9. komentované prohlídky Květné zahrady zaměřené na obnovu zahrady a poznatky 

z probíhajícího archeologického průzkumu. Komentované prohlídky se uskutečnily bez pří-

platku k základnímu vstupnému. V neděli 9. 9. se uskutečnily též komentované prohlídky 

Podzámecké zahrady na téma Historie a obnova zahrady. 15. 9. se uskutečnila komentovaná 

prohlídka „Via metamorphosis“ zámeckým areálem. Dopoledne prošel návštěvník sala te-

rrenou, Podzámeckou zahradou, podíval se na obraz Apollón a Marsyas. Odpoledne prošel 

Květnou zahradu a představeny mu byly poslední výzkumy zahrady. Dny zakončil koncert 

Moravských madrigalistů v Manském sále. 

O novém zavěšení Foucaltova kyvadla a množení starých odrůd ovoce
26. 10. v 15.30 hodin bylo v Rotundě v Květné zahradě znovuzprovozněno Foucaltovo ky-

vadlo, které v květnu odinstalovali a předali k restaurování. Foucaltovo kyvadlo bylo v Ro-

tundě instalováno v roce 1908 kroměřížským gymnaziálním profesorem Dr. Františkem Ná-

bělkem. Dne 26. 10. byla v Rotundě prezentována Výstava starých a krajových odrůd ovoce 

s ochutnávkou. Tímto druhým ročníkem výstavy provedl Ing. Martin Posolda, který ovoce 

nasbíral. Posolda přednášku zopakoval 6. 11. v Knihovně Kroměřížska. Na Kroměřížsku je 

zaznamenáno kolem 700 stromů v přes padesáti starých odrůdách jabloní a hrušní. Cílem je 

vybrané odrůdy dále množit.
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Revitalizace a opravy v objektech NPÚ Kroměříž v roce 2012
V říjnu byl dokončen projekt Revitalizace porostů Podzámecké zahrady za necelých osm 

milionů korun. V Rotundě Květné zahrady došlo k poslední etapě restaurování mozaiky 

kamínkových místností, v roce 2012 restaurování stálo 1,645 milionu korun, z toho státní 

dotace činila 1,6 milionu korun. Dokončena byla oprava havarijních částí krovu zámku v cel-

kové částce 2,502 milionu korun. Opraveno a znovu zprovozněno bylo Foucaltovo kyvadlo 

v Rotundě Květné zahrady za 110 000 korun. Konzervováno a zpřístupněno bylo technické 

zařízení ve vodárně Na Sladovnách zřízené arcibiskupem Theodorem Kohnem z roku 1904 

za 120 000 korun.

Zahájení stavby Národního centra zahradní kultury v Květné zahradě
19. 11. byla slavnostně zahájena stavba v rámci projektu „Národní centrum zahradní kultu-

ry v Kroměříži – Květná zahrada“. Tomuto projektu byla Ministerstvem kultury ČR v roce 

2010 udělena dotace ve výši necelých 337 miliónů korun z Integrovaného operačního pro-

gramu, oblast intervence 5.1 „Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví“, 

osa 5.1a – Vytváření a zefektivňování národních metodických center pro vybrané oblasti 

kulturního dědictví. 

Slavnosti se zúčastnily i ministryně kultury Mgr. Alena Hanáková, generální ředitelka Ná-

rodního památkového ústavu Ing. arch. Naděžda Goryczková a starostka Mgr. Daniela Heb-

narová. Akce zahájení stavby se konala v 10.00 hodin ve Studeném skleníku Květné zahrady, 

součástí programu bylo ofi ciální zahájení provozu nové budovy zahradnictví v Podzámecké 

zahradě spojené s prohlídkou. Vedle jmenovaných dam měli proslov Ing. Jan Slezák, ředitel 

NPÚ ÚOP v Kroměříži a prof. Pavel Zatloukal, ředitel Muzea umění Olomouc. K jedenác-

té hodině došlo ve Studeném skleníku k poklepání a položení základního kamene a podpisům 

do pamětní knihy. Po přesunu do Podzámecké zahrady hosty provázel novým zahradnickým 

zázemím zámecký kastelán Ing. Martin Krčma. Celková cena stavebních prací (stavba za-

hradnictví v Podzámecké zahradě) činila cca 19 846 000 Kč.

Pokud jde o Květnou zahradu, jde o: „Květná zahrada – část B – Objekty čestného dvora“, 

hodnota stavebních prací cca 75 000 000 korun. „Květná zahrada – část C – Zahradnictví/

technický provoz“, hodnota stavebních prací je cca 76 mil. korun. „Květná zahrada – část 

D – Králičí kopeček a Ptáčnice“, hodnota stavebních prací je cca 16 mil. korun. Ještě v roce 

2011 byla získána stavební povolení na „Květnou zahradu – část A – Květnice a Štěpnice“ 

a „Květnou zahradu – část E – Holandská zahrada, Pomerančová zahrada a Zahrada vzdě-

lávacího centra“ v celkovém objemu stavebních prací cca 76 mil. korun. 

Projekt „Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži – Květná zahrada“ – investor NPÚ 

Kroměříž. Generel obnovy TRANSAT architekti (Ing. P. Všetečka, Ing. P. Václavík). Gene-

rální projektant Architekti D.R.N.H. s.r.o. (architekti P. Valenta a A. Novák). Projektanti 

zahradních úprav Doc. O. Kuča, Ing. Z. Sendler, Ateliér Krejčiříkovi. Koordinátor projektu 

Tender Invest s.r.o., mezi členy této společnosti je i vedoucí Arcidiecézního muzea v Kro-

měříži Mgr. O. Zatloukal. Realizace stavební části VW Wachal, a.s. Realizace zahradních 

úprav Zábojník CONTRACTORS s.r.o. realizace interiérového vybavení CGM Czech, a.s. 

Zahájení stavby říjen 2012, ukončení červen 2014.

Práce v zámku v souvislosti s NCZK
V roce 2012 probíhaly v rámci projektu NCZK „Národní centrum zahradní kultury“ z IOP 

(Integrovaný operační program 5.1 „Vracíme památky do života“) práce v Arcibiskupském 

zámku, hodnota stavebních prací 12 mil. korun. Šlo o vybudování nové vstupní expozice 
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Národního centra zahradní kultury v bývalých prostorách zámecké vinotéky a prodejny su-

venýrů a stálou expozici Kabinet zahradní kultury v druhém patře zámku.

Životní prostředí

Kácení starých stromů u Šlajzy
Na přelomu ledna a února město dalo odstranit pětatřicet starých a poškozených stromů 

na březích rybníku Šlajza a v okolí, vesměs topolů. Šlo o jednu pětinu stromů kolem Šlajzy. 

K výsadbě nových stromů došlo na jaře. 

Uzavření Podzámecké zahrady kvůli blátu
Vzhledem k oblevě po silných mrazech byla Podzámecká zahrada od 1. 3. do 9. 3. pro veřej-

nost uzavřena. V zahradě jsou chodníky a cesty s mlatovým povrchem. Tyto cesty a chodníky 

byly vinou prudké oblevy podmáčené, rozbahněné a špatně schůdné. Totéž se dálo po kaž-

dém větším dešti s mlatovými povrchy v Bezručově parku.

Ochrana před povodněmi
Od 5. 3. začalo v Kroměříži navyšování břehů od zborovského mostu po železniční most ve 

směru na Kojetín, smyslem byla ochrana před povodněmi. Pracím předcházelo kácení stro-

mů v blízkosti koryta řeky. V první fázi šlo o kácení 21 stromů, též o vzrostlé kaštany podél 

Chropyňské ulice. „Práce spočívají ve srovnání nivelety a úpravě terénu po obou stranách 

řeky od zborovského mostu až po železniční most ve směru na Kojetín mimo úsek kolem 

Podzámecké zahrady. Někde navýšení čítá jen asi 10–20 cm, jinde je ale třeba zvýšit stávající 

terén až o půl metru. Cílem je srovnat břehy nad úroveň stoleté vody.“ Řekl vedoucí odboru 

rozvoje na MěÚ Kroměříž Ing. Josef Koplík. Akce byla investicí Povodí Moravy. 

Výsadba stromů městem
V dubnu bylo v Kroměříži vysazeno 21 stromů (okrasné třešně k Terezovu, 8 platanů díky 

daru JUDr. Havlíčka – 20 000 Kč). 60 stromů a mnoho keřů mělo být vysazeno při regeneraci 

sídliště Slovan a výsadba 350 stromů byla plánována při Rekonstrukci uličních stromořadí.

Na podzim bylo vysazeno 10 jabloní krajových odrůd Panenské české a Jadernička moravská 

v aleji podél Biocentra Hráza a v sadu za nemocnicí nedaleko sídliště Zachar, kde tato nová 

výsadba navazuje na původní sad 

Rekonstrukce uličních stromořadí v Kroměříži
V dubnu byly prezentovány plány vedení města na mohutné kácení stromů ve městě, mnoho 

obyvatel i opoziční Strana Zelených chystali a uskutečnili protestní akce. Město plán kácení 

a nové výsadby hájilo tím, že porazí stromy, které jsou ve špatném stavu , u nichž hrozí, že 

někoho zraní. Podle plánů radnice mělo být pokáceno 224 vzrostlých stromů, dalších 342 

ošetřeno. Na osm stovek lidí protestovalo od ledna podepsáním petice proti „Rekonstrukci 

uličních stromořadí v Kroměříži“ organizované Stranou Zelených proti kácení. Šlo hlavně 

o kácení javorů v Kollárově ulici a topolů za Květnou zahradou. Kácet i sázet se bude v roce 

2013 v ulicích Tovačovského, Štítného, za Květnou zahradou, Koperníkova, Velehradská, 

Slovanské náměstí, Sokolovská. Na nátlak veřejnosti a Strany Zelených nakonec bylo od vy-

kácení stromů v Kollárově ulici upuštěno. Ošetřeny budou stromy v ulicích Vejvanovského, 

Třebízského, Albertova, Gen. Svobody, Havlíčkova a Na Sladovnách.
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Radnici se podařilo zajistit téměř šest milionů korun z evropských fondů, něco přes dva mi-

liony přidá sama. Mladé stromky potřebují první tři roky více zalévat.

Oslava Dne země
18. 4. na Velkém náměstí došlo k oslavě mezinárodního Dne země, který připadá na 22. 4. 

V Kroměříži jde o pravidelnou aktivitu především pro děti. Program připravilo Středisko 

volného času Šipka a zaměřilo ho na poznávání rostlin, stromů, hub a na další činnosti sou-

visející s ochranou přírody a ekologií vůbec. 

Evropské dny slunce
17. 5. se uskutečnily Evropské dny slunce v Kroměříži, jde o mnohaletou aktivitou na pod-

poru využívání sluneční energie. Program byl tento: Pro studenty a občany byla vyřčena 

přednáška Slunce – čistý zdroj pro získání energie pro naši Zemi Ing. Bronislavem Bechni-

kem, Ph.D. v sále COPTu na Nábělkově ulici a pro všechny zájemce byla na Velkém náměstí 

vystavena nová solární zařízení pro získávání tepelné energie, což zajistila fi rma Vermos 

s.r.o. Mateřské školy a 1.–3. ročníky základních škol soutěžily výtvarně v průběhu května 

v soutěži Namaluj sluníčko.

Otevřené zahrady
Národní památkový ústav a Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu připravili v ter-

mínu 9.–10. 6. třetí ročník Víkendu otevřených zahrad Květné a Podzámecké. 

Připojily se k tradici s kořeny ve Velké Británii. Zde i v dalších evropských zemích se každý 

rok (druhý červnový víkend) otevírají veřejnosti většinou běžně nepřístupné zahrady.

V kroměřížských zahradách probíhaly komentované prohlídky vedené Ing. Lenkou Křesadlo-

vou, Ph.D. Za ústřední téma prohlídek zvoleno „Voda v zahradě v běhu staletí“. 

Vyhláška města pro ochranu čistoty veřejných prostranství
Novou obecně závaznou vyhlášku „k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných pro-

stranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně“ schválili 

v červenci kroměřížští zastupitelé. Cílem je zajištění čistoty ulic a veřejných prostranství 

a lepšího estetického vzhledu města. Dokument zakazuje rozmisťovat plakáty, letáky a jiné 

reklamní prostředky mimo výlepové plochy, ponechávat nádoby na komunální odpad po ter-

mínu odvozu na veřejných prostranstvích a zakazuje také krmení holubů. V případě znečiš-

tění výkaly zvířete musí osoba, která má zvíře v dané chvíli na starosti, znečištění neprodleně 

odstranit. Co se týče veřejné zeleně, její vlastník, uživatel nebo správce je povinen zeleň 

udržovat sečením. Na plochách veřejné zeleně je zakázáno stanovat, nocovat, rozdělávat 

ohně, parkovat. 

Zalévání městských stromků
Květiny v truhlících zaléval v centru města přes celé léto v době veder pracovník Biopasu 

v pondělí a čtvrtek, v mezičase zaléval stromy. Strom, který byl vysazen letos na jaře zaléval 

nejčastěji. Stromy z podzimu 2009 zaléval třikrát za léto.

Zalévání městských trávníků 
Jaroslava Mudrochová ze společnosti Biopas uvedla, že za sezónu 2012 stoupnou náklady 

na zalévání městské zeleně na skoro 300 000 korun. Zeleň je zalévána z multikáry, vychází 

to na 187 kubíku vody a provoz multikáry stojí 236 000 korun ročně. V částce jsou započí-
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tány i náklady na samozavlažování čtvercových ploch na Velkém a Masarykově náměstí – asi 

53 750 korun za rok, zalévání těchto ploch je naprogramováno. Městské mobilní květináče, 

mladé stromky a květinovou výzdobu umístěnou na sloupech veřejného osvětlení v teplých 

dnech zalévají pětkrát za týden. Náklady na sečení trávy Mudrochová spočetla na 4,1 mili-

onu Kč.

Evropský týden mobility v Kroměříži
16.–22. 9. se uskutečnil Evropský týden mobility v Kroměříži. Cílem akce bylo popularizo-

vat alternativní způsoby dopravy a vést lidi více k ochraně životního prostředí. Týden začal 

16. 9. ve 14.00 hodin u biocentra Hráza (u štěrkoviště Bagrák) sbíráním pet lahví a odpadků, 

18. 9. v 16.00 hodin v Knihovně Kroměřížska vyprávěl cestovatelské zážitky z Thajska, Laosu 

a Kambodže propagátor jízdy na kole Miroslav Rozkošný, 19. 9. proběhly na dopravním hři-

šti u Květné zahrady akce pro děti Bezpečí dětí v dopravě a odpoledne toho dne Hanáckém 

náměstí Běh naděje. Na závěr Týdne mobility se účastníci projeli společně na kolech.

Pravidelné hubení potkanů
Vedení města zahájilo v říjnu velkoplošnou deratizaci zaměřenou na hubení potkanů, jejichž 

množství nebylo kalamitní, ale přesto bylo velké. Deratizace ve městě provádí každoročně 

a na všech veřejných prostranstvích. První kolo kladení návnad začalo 9. 10. a další následo-

valo 17. a 22. 10., celkem to město stálo 300 000 korun. Po týdnu od položení první dávky 

proběhla kontrola. S deratizací veřejných prostranství proběhla deratizace kanalizační sítě, 

kterou zajistila společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž. Deratizaci prováděla zlínská 

fi rma Deratex, spol. s r. o. 

Chodníky budou v zimě sypány štěrkem
Kroměřížský MěÚ začátkem listopadu avizoval změnu dosavadního způsobu zimní údržby 

chodníků. Doposud byl výhradně používán posyp solí, od letošní zimy chce radnice přejít na 

inertní posyp – štěrk. Tato zima byla zkušební. Pokud se postup osvědčí, bude v něm pokra-

čováno v následujících zimách. Na zimu 2012/2013 radnice počítala s částkou 6,1 milionu 

korun (posyp inertním materiálem). Zima 2011/2012 byla mírná a MěÚ přišla na 3,9 mili-

onu korun. Použití soli je snadné, ale nešetrné k přírodě, použití štěrku je šetrné k rostlinám 

i zvířatům, ale je ho třeba na jaře uklidit.
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Kroměřížské události

Silvestrovské oslavy 
Oslavy z 31. 12. 2011 na 1. 1. 2012 byly klidné. Žádný ohňostroj organizovaný radnicí, 

pouze soukromě se na náměstí sešli lidé, odpálili rachejtle, bouchli sekty a rozešli se domů či 

po restauracích. Až nad ránem na záchytku umístila hlídka městské policie šestnáctiletého 

mladíka z Uherskohradišťska. Celkem na záchytce skončilo do rána pět lidí, což bylo o jed-

noho méně než po novoročních oslavách 2011.

Kola pro Afriku
Na počátku roku 2012 založili Roman Posolda z Kroměříže a Roman Gazda z Ostravy čes-

kou organizaci Kola pro Afriku, obecně prospěšná společnost. Jde o charitativní projekt. 

Jeho princip je ten, že muži sesbírají kola, opraví je a pošlou do africké Gambie. Tamní děti 

se tak dostanou snáz do škol. Přímo v Gambii oba muži chtějí vyškolit místní mechaniky 

a zásobit je náhradními díly a potřebným nářadím. 

Hledali dárce opotřebovaných jízdních kol, nejlépe horských, zároveň hledali prostory pro 

sběr a uskladnění kol v Ostravě, Olomouci, Kroměříži, ve Vyškově a Zlíně. V Kroměříži bylo 

sběrné místo v garáži rodinného domu.

Financování chtěli postavit na tzv. charitativních obchodech. Lidé do takového obchodu mo-

hou donést cokoliv jim nepotřebné, co může být prospěšné někomu jinému. To je prodáno 

a výtěžek použit k odesílání kol do Afriky. 

Kola pro Afriku – situace k 3. 9. Z ČR kola ještě nebyla odeslána, organizátoři akce už měli 

4 500 kol, která opravovali. Do jednoho kontejneru vyslaného do Afriky se vejde pět set kol, 

stojí to 90 000 korun. Problém byl s penězi.

Sebevražda na kolejích
Ve středu 4. 1. si smrtelné zranění způsobil v Kroměříži muž z Příbramska. Kolem desáté 

hodiny dopoledne si v místní části Horní Zahrady počkal u železničního mostu na vlak 

a lehl si na koleje. Měl 28 roků, zemřel v olomoucké fakultní nemocnici v pátek 6. ledna 

odpoledne.

Výcvik kynologů s jejich psy
7. 1. probíhal výcvik Záchranné brigády kynologů Zlínského kraje (dobrovolná nezisková 

organizace) v nevyužité kasárenské budově na Hanáckém náměstí. Předvedeny byly ukázky 

výcviku, kontrola výstroje a výbavy a výcvik psa pro vyhledání v budově, nácvik taktiky zása-

hu, vyhledávání osoby v budově atd.

Odstranění vánočního stromu
9. 1. byl odstraněn vánoční strom z Velkého náměstí.

Názorový web Kroměřížan
9. 1. byl spuštěn názorový web kroměřížan.cz, který se představil větami: „Kroměřížan chce 

věci nazývat pravými jmény. Dnešní i ty minulé. Vyvětrat ten zaprděný hanácko-aténský 

vzduch spořádané domácnosti, která o některých věcech ze slušnosti nemluví. Kroměřížan 

právě o nich mluvit chce. Na jednom místě, veřejně, věcně a slušně. A hlavně s nadhledem 

a lehkostí. Klidně i žertem.“ Za projektem stojí novinář z Kroměřížského týdeníku Karel 

Toman, jeho syn Karel Toman ml. – novinář z internetového deníku aktualne.cz. Správcem 
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webových stránek, které přinesly v tomto ohledu nebývalou kvalitu, je Vít Kroutil, který píše 

i texty. Grafi ku a obrázky má na starost Petr Gremlica, reportáže píše a korektnost diskusí 

stráží Vojtěch Navrátil.

Poděkování Dagmar Havlové
16. 1. je datován dopis od manželky někdejšího prezidenta ČR Dagmar Havlové starostce 

a občanům města, v němž děkuje za projev soustrasti rodině v souvislosti s nedávným úmr-

tím Václava Havla. V. Havel zemřel v neděli 18. 12. 2011 a po celý následující týden měli 

občané města možnost vyjádřit rodině soustrast podpisem do kondolenčních listů připra-

vených ve foyer kroměřížské radnice. Podepsané archy byly po státním pohřbu prezidenta 

odeslány pozůstalým. 

Trénink policejních psů
22. 1. posloužila někdejší armádní budova čp 476/1 na Hanáckém náměstí policejním psům 

a jejich psovodům k tréninku prohledávání cizího objektu a zadržení. Šlo o psovody místní 

městské policie a jejich státních kolegů ze Zlína a Přerova.

Silné mrazy a problémy mužů bez domova
V noci z 29. na 30. 1. zasáhly město mrazy přes -10 °C. Muži bez přístřeší využili služeb 

Azylového domu pro muže Astras v Purkyňově ulici s kapacitou 45 lůžek. Dům byl obsazen 

s dalšími deseti žádostmi o pobyt. V noclehárně, kde se za noc platí 30 korun, měli v noci 

obsazenu jen jednu ze čtyř postelí. Muži bez domova neměli či nechtěli dát 30 Kč. Pro další 

mrazivé dny bylo vedení připraveno muže bez střechy nad hlavou mimořádně přijmout i nad 

rámec kapacity. V Kroměříži v té době bylo asi 30 bezdomovců. Ženy má v Kroměříži na sta-

rost Charitní dům pro matky s dětmi a ženy v tísni se sídlem v Havlíčkově ulici s celoročně 

naplněnou kapacitou.

Propagace rasismu na Facebooku před kroměřížským soudem
2. 2. byl v soudní síni Okresního soudu v Kroměříži řešen precedentní případ. Šlo o to, 

zda je trestné zveřejnit na Facebooku písně kontroverzních kapel, které jsou na internetu 

běžně přístupné. Při soudním líčení žalobce Robert Hanuš pouštěl z notebooku písně a kli-

py skupin, které protizákonně šířilo po Facebooku pět mužů. Obviněný Tomáš Čermák se 

vyjadřoval k písni, kterou si stáhl a umístil na svůj profi l a jejímu k textu: „Sbal si a táhni, 

i s parchantama svýma, jinak budeš hajzle, v bolesti umírat, mám tě plné zuby, tvá kůže není 

bílá, jsi horší než mor, a poznáš, co je bílá síla.“

Vedle Čermáka seděl obžalovaný Antonín Pohanka (oba z Kroměříže), Jan Chudárek a To-

máš Pospíšilík (oba z Holešova) a Antonín Cápek z Chropyně. Muže vinil kroměřížský stát-

ní zástupce ze založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod 

člověka. Všichni vinu popřeli. 23. 4. je kroměřížský soud potrestal za šíření písní s rasistic-

kými texty na síti Facebook, dostali tříleté podmíněné tresty. 

Poctivý nálezce
13. 2. se na služebnu městských strážníků dostavil muž a donesl vkladní knížku se zůstatkem 

přes 140 000 Kč. Vkladní knížka byla vedená na jméno a její majitelem byl jednačtyřicetiletý 

muž z Bystřice pod Hostýnem. Nálezce knížku našel na zemi v ulici Šafaříkova v Kroměříži. 

Strážníci ji vrátili vlastníku.
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Cvičení policejních psů
16. 2. se do Kroměříže sjeli policejní psovodi se psy, šlo o zástupce prostějovské, kroměřížské 

i zlínské policie a městské strážníky ze Zlína a Kroměříže. Psi v rámci cvičení prozkoumali 

sklepy hasičské stanice, pak u benziny v ulici Jožky Silného zadržovali prchajícího pachatele 

a nakonec na dvoře Územního odboru policie v Kroměříži zadržovali pachatele v ohrazeném 

prostoru.

Žehnání vínům
17. 2. přijel požehnat mladá vína do Arcibiskupských sklepů arcibiskup Jan Graubner. Řekl, 

že chce vzdát díky za úrodu a vyprošovat Boží požehnání všem, kteří víno budou užívat s mí-

rou, aby ocenili poklad, který se v něm ukrývá. A ať víno rozradostní jejich srdce a pomáhá 

budovat hezké vztahy. Vínu požehnal a následovala degustace.

Rvačky návštěvníků kroměřížské diskotéky Slady
Ze soboty 25. 2. na neděli došlo ke zranění strážníků městské policie u diskotéky Slady. Veli-

tel kroměřížské městské policie M. Skřebský uvedl, že k podobným událostem tam vyjíždějí 

jeho podřízení často. Řekl, že v sobotu se zde servalo několik mužů. Zasahovala hlídka stráž-

níků a další ohnisko rvačky řešili také státní policisté. Na místo přijela i záchranka.

Akce pro Tibet
10. 3. v 15.00 hodin dalo najevo několik lidí na kroměřížském Velkém náměstí nesouhlas 

s anexí Tibetu Čínou. Akci organizoval kroměřížský knihkupec Jiří Dočkálek.

„Sešli jsme se, abychom podpořili dodržování lidských práv v Tibetu, který je anektován 

Čínou. Naše setkání je sice symbolické, ale je důležité, aby lidé na celém světě ukázali, že 

dodržování lidských práv je nezbytné,“ řekl opoziční zastupitel Pavel Motyčka (KDU-ČSL). 

Vyvěšení tibetské vlajky na budovu radnice bylo pro rok 2012 zamítnuto většinou zastupitelů.

Novinová anketa o osobnost Kroměříže v dějinách
Ve dnech 19. 4.–22. 4. mohli čtenáři novin Kroměřížský deník hlasovat v internetové anketě, 

která ze slavných osobností narozených či během života spjatých s Kroměříži je pro ně nej-

větší. Deník dal čtenářům na výběr z osmi jmen:

Jan Milíč z Kroměříže, Pavel Josef Vejvanovský, Max Švabinský, Ludvík Svoboda, Alexej 

Čepička, Miloš Macourek, Karel Kryl, Patrik Vrbovský alias Rytmus. Jeho jméno nemělo 

starším Kroměřížanům co říci. Je to současný slovenský zpěvák a raper, porotce v soutě-

ži Hlas Československa aktuálně probíhající na TV Nova. Vrbovský označil Kroměříž za 

své rodiště sám. Čtenáři Kroměřížského deníku rozhodli, že největší historickou osobností 

spojenou s Kroměříží je písničkář Karel Kryl – 57 % hlasů. Na druhém místě skončil malíř 

Max Švabinský s 22 % hlasujících, třetí skončil někdejší prezident, armádní generál Ludvík 

Svoboda. 

Vojenské nepořádky u kroměřížského soudu
27. 4. potrestal kroměřížský okresní soud někdejšího velitele Základny zdravotnického ma-

teriálu v Bystřici p. H. plk. Jiřího Pláška v případu nákupu autolékárniček pro armádní 

vozidla ročním trestem s podmínkou. Plášek v závěru roku 2010 převzal od dodavatelské 

fi rmy Cheirón autolékárničky a podpisem stvrdil, že jich je tolik, kolik jich podle smlouvy 

být mělo. Ve skutečnosti v té době z dodávky za 15 milionů korun chyběl materiál za 9,8 mi-

lionu. Prodlení trvalo 48 dní, na penále měla fi rma platit 360 000 korun.
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Majáles
5. 5. začal v 10.00 hodin dopoledne a 6. 5. skončil dvě hodiny po půlnoci Kroměřížský ma-

jáles 2012. Akce se konala na Pionýrské louce, hrály při ní rockové, punkové, metalové sku-

piny, zpívali rapeři, představitelé DJ scény pouštěli desky. Mezi 10–12. hodinou probíhalo 

kolo soutěže amatérských skupin Krocker 2012. Při majálesu promluvila starostka D. Heb-

narová, která řekla, že rock do Kroměříže patří.

Výběr z kapel: Vypsaná fi xa (rock-rock‘n‘roll) Pardubice, SPS (punk-punk) Praha, Insa-

nia (post hardcore-metal) Brno, Old Thrash Titans (Slayer revival) Morkovice, Segment 

(rock‘n‘roll-rock‘n‘roll) Holešov, AD Libitum (rock-metal) Kroměříž, Chátra (rap) Kromě-

říž, TOJS (gothic-rock‘n‘roll) Kroměříž, Národní výbor (punk-rock‘n‘roll) Kroměříž. 

Gastronomický festival
11.–13. 5. se v hotelu a restaurace Octárna konal gastronomický Moravia food festival jako 

v jedné ze šesti restaurací na Moravě. Akce nabídla prezentaci podniků ze Zlínského, Olo-

mouckého a Jihomoravského kraje. Vařili kuchaři restaurací z Prostějova, Brna, Uherského 

Hradiště, Rousínova... Aby kuchaře každý rok něco spojilo, má manažer Octárny Vladimír 

Valouch vždy pro všechny jedno soutěžní zadání – v roce 2012 koprovou omáčku. Nejlepší 

koprovku uvařil kuchař restaurace U Koupaliště ze Sazovic

Přednáška protikorupčního aktivisty Janečka
14. 5. měl v Klubu Starý pivovar přednášku miliardář a protikorupční aktivista Karel Jane-

ček, zakladatel Nadačního fondu proti korupci. Akce probíhala od 12.30 do 14.00 hodin, 

domluvil ji názorový web kroměřížan.cz. Své studenty na ni přivedl učitel Arcibiskupského 

gymnázia a opoziční zastupitel za KDU-ČSL Pavel Motyčka. Janeček před časem prohlásil, 

že chystá přednáškové turné po republice a čeká na pozvání. Chce provést druhou Sameto-

vou revoluci, systém chce měnit za pomoci organizovaného tlaku ulice, klíčové jsou podle 

něho tři kroky: 1) Změna volebního systému. 2) Zákaz politické reklamy. 3) Majetková 

přiznáními kandidátů do parlamentu.

Módní přehlídka na zámku
19. 5. se uskutečnila v Arcibiskupském zámku přehlídka Top Móda 2012 s modelkami jako 

České Miss Tereza Chlebovská, Eliška Bučková nebo Česká Miss World 2011 Denisa Do-

manská. Kolekce prezentovali návrháři Luděk Hanák, Marie Zelená, Jiřina Tauchmanová. 

Dětský den
26. 5. proběhl tradiční Dětský den na letišti za účasti několika set lidí. Bylo krásné počasí. 

Začátek byl o půl desáté ráno. Vystoupil kouzelník Jiří Hadaš, proběhl ukázkový výcvik 

psů, k vidění byla historická auta a motocykl, děti si zastřílely z luků. Kolem desáté hodi-

ny přistál vrtulník, šermovali historičtí šermíři a ukazovali zbraně. Byl zde dětský skákací 

hrad, kolotoč a stánky s občerstvením. Někteří rodiče se šli s dětmi proletět letadlem nad 

městem.

Cirkus Humberto
30. 5. začal pětidenní pobyt cirkus Humberto na plácku vedle prodejny Lidl. Největší atrak-

cí cirkusu byli tři indičtí sloni.
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Terarijní trhy
2. 6. dopoledne od rána do 13 hodiny probíhaly ve Střední škole Centra odborné přípravy 

technické v Akva-tera trhy. Desítky vystavovatelů vystavovaly stovky živočichů (pavouků, 

hadů, rybiček, kobylek) a rostlin. Pořadatelem byl místní akvaristický spolek, trhy jsou to 

pravidelné, několik do roka. Ke koupi byli živočichové, krmivo i klece a terária

Pozvánka na olympiádu
5. 6. na Velkém náměstí od 9 do 18 hodin stál originální londýnský doubledecker – červený 

dvoupatrový autobus v rámci kampaně Českého olympijského výboru Žijeme Londýnem. 

Autobus tovární značky Bristol byl vyroben v roce 1959, jezdil v Londýně. V České republice 

je registrován jako historické vozidlo. Byl vybaven multimediální technikou pro propagaci 

olympiády v Londýně 2012. U autobusu stál veslařský trenažér. Každý mohl zkusit minutu 

veslovat virtuálně proti veslaři Václavu Chalupovi.

TOP týden
4.–10. 6. se v Kroměříži druhým rokem uskutečnil tzv. TOP týden. Akci pořádal MěÚ Kro-

měříž, Dům kultury a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska v rámci projektu 

„Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska.“ 

TOP týden proběhl ve všech městech, která někdy získala v rámci Programu regenerace 

městských památkových rezervací titul „Historické město roku“. To se Kroměříži podařilo 

v roce 1997. Termín byl vybrán, aby byl totožný s termínem každoročních oslav zápisu za-

hrad a zámku na Seznam UNESCO. 

31. 5. začal TOP týden výstavou prací žáků a studentů místních škol nazvanou „Památky 

očima mladých“ ve foyer Domu kultury. 

8. 6. začal dvoudenní řemeslný jarmark. Na závěr TOP týdne připravil Dům kultury II. stře-

dověkou slavnost –oproti prvnímu ročníku méně vydařenou. Doprovázel ji jarmark lidových 

řemesel – hodně keramiky od Slovácka po Valašsko, ze dřeva vyřezávané předměty (draci, 

čerti) i předměty do kuchyně. Tentokrát hodně medoviny, slaných tyčinek, bramborových 

lupínků a jen málo řeznických stánků. 

Sobotní program začal v pět hodin, kdy na pódiu vystoupily tři rockové skupiny z Kromě-

řížska v rámci přehlídky Krocker. Dále žongloval žonglér Yufi , též židovské písně hrály har-

monikářky Eva a Lenka, které si říkají Duo Leva. Ukázku historického šermu předvedli Bis-

kupští manové. Soubor Nečas Kroměříž sehrál divadelní představení Mušketýrky. Zklamalo 

méně středověké tematiky, středověkých muzikantů, řemeslníků, potulných herců – aspoň 

vůči 1. ročníku v roce 2011. Přehlídku Krocker kritizovala nejen starší generace, že se do 

středověkých slavností nehodí.

Záchranářská akce
7. 6. se uskutečnil 3. ročník akce Morava 112 zaměřené na ochranu člověka při mimořád-

ných událostech. Vše proběhlo na nádrži Bagrák a v blízkém okolí od půl deváté do půl druhé 

odpoledne. Akce byla určena hlavně žákům vyšších ročníků základních škol a studentům 

středních škol. 

Mimo žáků se jí účastnili: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Hasičský záchranný 

sbor Hlučín, Sbor dobrovolných hasičů města Kroměříže, Policie ČR, Městská policie Kro-

měříž, Armáda ČR, RZZ Zlínského kraje, ČČK Kroměříž. Všechny organizace představily 

svou práci, techniku a možnosti v případě nutné pomoci. Došlo na simulaci záchrany tonou-

cího Armádou ČR za použití vrtulníku.



Kronika města Kroměříže 2012  Veřejný život

90

Krádež klenotů
Na prodejnu klenotů ve Vodní ulici naproti prodejny Baťa zaútočil v noci ze soboty 9. 6. 

na neděli neznámý pachatel, který rozbil výlohu a ukradl vystavené zlaté soupravy náušnic, 

přívěsků a náhrdelníků. Cena odcizených šperků přesáhla 130 000 korun.

Akce dopravních policistů
18. 6. uskutečnili dopravní i pořádkoví policisté na celém území okresu Kroměříž akci zamě-

řenou na řidiče osobních vozidel, cyklisty a chodce. Zaměřili se na alkohol, drogy, používání 

zádržných systémů, telefonování za jízdy a na přestupky cyklistů. Zkontrolovali sto sedm-

desát vozidel a zjistili čtyřicet přestupků. Nejvíce řidiče pokutovali za špatný technický stav 

vozidla, za nedodržení rychlosti, za nevyužití bezpečnostních pásů. Tři kontrolovaní před 

jízdou pili alkohol. 

Rozsáhlé podvody
Vrchní soud v Olomouci potvrdil 20. 6. dvěma mužům z Kroměříže za rozsáhlé podvody při 

obchodování s masem 7,5 roku vězení. Jednalo se o třiašedesátiletého Ivo Hejného a devětat-

řicetiletého Josefa Odložila, kteří podle obžaloby odebírali a poté neplatili hlavně za vepřové 

půlky od dodavatelů z celé země. Šestnácti poškozeným způsobili škodu asi za 64 milionů 

Kč. Oba muži vinu popřeli. Rozsudek byl pravomocný. 

Výstaviště Floria vítalo prázdniny
23.–24. 6. se na výstavišti Floria Kroměříž uskutečnila akce vítání prázdnin s obdobným pro-

gramem, jako měla květnová akce „Floria dětem“, přibyla ukázka práce se dřevem posluchačů 

střední školy v Koryčanech. V neděli na in-line bruslích zabruslila a slalomy předvedla mist-

ryně Evropy Lenka Buchcárová. Výborné bylo množství stolních her (fotbal, hokej), ježdění 

autíčky jen za pomoci otáčení volantem a hlavně malování na tvář, na to byl dlouhý pořadník.

Pohádková Podzámecká zahrada
30. 6. proběhla od 9 do 14 hodin akce Podzámecká zahrada nejen pohádková v areálu kromě-

řížského zámku a hlavně v Podzámecké zahradě. Uspořádala ji skupina historického šermu 

Biskupští manové ve spolupráci s MěÚ Kroměříž a Arcibiskupským zámkem. Start a cíl 

trasy byl u vchodu z tržnice. Soutěžní trasa měla patnáct kontrol a u každé stála nějaká 

pohádková nebo historicky kroměřížská postava. Třeba u jednoho stanoviště děti pomáhaly 

Petru Máchalovi z pohádky S čerty nejsou žerty stavět hranici z polen. Biskupští manové 

předvedli historický šerm, střelbu z mušket, brodění ve vodě.

Sraz historických vozidel
4. 8. se popáté v Kroměříži uskutečnil na Velkém náměstí sraz majitelů historických vozidel 

Veteránem nejen Kroměřížskem s podtitulem Druhý ofi ciální sraz kmotrů pořádaný Veterán 

klubem Kroměříž. Po celém náměstí se za krásného počasí představovaly automobily, mo-

tocykly a užitková vozidla do roku výroby 1970. Auta jezdila od 10 do 16 hodin i po okolí 

Kroměříže nejen okresem Kroměříž, ale i Přerovskem. Celková délka trati byla přibližně 

100 km. K poslechu zahráli mladí hudebníci z Black Melody Jazzbandu, k vidění byla mód-

ní přehlídka na pódiu. Spolupořadatelem akce byl potravinářský podnik Kmotr – Masna 

Kroměříž ze skupiny Agrofert. Účastníky vítala i starostka Kroměříže D. Hebnarová. Akce 

se v roce 2012 účastnilo sto dva registrovaných posádek z toho šedesát osm vozidel a třicet 

čtyři motocyklů a dalších třicet neregistrovaných.
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Krajský závod družstev sborů dobrovolných hasičů
4. 8. proběhla na atletickém stadionu krajská soutěž družstev sborů dobrovolných hasičů 

v požárním sportu za účasti 9 družstev mužů a 9 družstev žen. Závod se skládal z požárního 

útoku, štafety na 4 × 100 metrů a z běhu jednotlivců na 100 metrů s překážkami. Vyhráli 

muži ze Sboru dobrovolných hasičů Kunovice a ženy ze Sboru dobrovolných hasičů Pravči-

ce. Tato družstva postoupila na Mistrovství České republiky v požárním sportu 31. 8.–2. 9. 

v Uherském Hradišti.

Utonutí na Bagráku
6. 8. našli policejní potápěči kolem 20. hodiny na dně štěrkoviště Bagrák tělo utonulého 

53letého muže. Muž pil s kamarády víno. Pak se vydal na nafukovacím lehátku k ostrůvku, 

lehátko se převrhlo, on se utopil. Potápěči ho hledali od 19. hodiny, předtím hasiči na člu-

nech.

Kroměříž patří dětem
9. 9. proběhlo na Velkém náměstí zábavné a soutěžní odpoledne pro děti Kroměříž pat-

ří dětem. Dětským tancem se prezentoval taneční klub Gradace, sportovními disciplínami 

Sportcentrum Paráda. Děti navštěvovaly 14 stánků, u nichž plnily disciplíny a dostaly dárky. 

Bylo zde i stanoviště Policie České republiky s výstrojí a výzbrojí policistů Pohotovostně 

eskortního oddělení ze Zlína. Celkem soutěžilo přes 400 dětí, na Velké náměstí za krásného 

počasí přišlo několik set lidí, kteří sledovaly jízdu na bikových kolech přes překážky, děti 

skákaly v nafukovacích hradech, předvedla se městská policie se psy, auty a zbraněmi.

Krajské soutěžení hasičů 
Dvanáctý ročník soutěže O putovní pohár ředitelky Hasičského záchranného sboru (HZS) 

Zlínského kraje v hasičském sedmiboji Nejtvrdší hasič přežije (Toughest Firefi ghter Alive), 

se konala 14. 9. na Velkém náměstí. Ze závodní dráhy museli odstranit kvůli dešti bariéru 

a výškovou plošinu, ze sedmiboje byl pětiboj. Soutěž sledovalo málo lidí. Vítězným druž-

stvem se stali hasiči z Přerova, druhá byla jednotka podniku DEZA z Valašského Meziříčí, 

třetí hasiči krajského ředitelství HZS Zlínského kraje. Soutěžící měli na sobě zásahový ví-

cevrstvý oblek složený z kalhot, kabátu včetně vnitřní vložky, zásahové obuvi, zásahových 

rukavic, přilby, hasičského polohovacího pásu a vzduchového dýchacího přístroje.

Drakiáda poosmé
13. 10. se kolem 600 dětí a dospělých aktivně či pasivně účastnilo po poledni na kroměříž-

ském letišti Drakiády pořádané občanským sdružením MC Klubíčko. Na organizaci spo-

lupracoval Aeroklub Kroměříž, podpořil ji MěÚ Kroměříž. Během odpoledne se soutěžilo 

v několika kategoriích – například o nejhezčího draka. Vítr moc nefoukal, ale bylo krásné 

počasí. Celkem bylo přihlášených sto třicet soutěžních draků. Na ploše letiště přistály o půl 

třetí i parašutisté. Z jednoho z letadel byly shozeny dětem bonbóny. Děti měly za úkol třeba 

nakreslit draka, skolit draka a podobné hry. K tomu hrála hudba a děti zpívaly.

II. Svatomartinské hodování
11. 11. se na Hanáckém náměstí uskutečnil II. ročník Svatomartinského hodování spojené 

s jarmarkem lidových řemesel. Řemeslníků bylo několik desítek (keramika, módní doplňky, 

řeznictví z Hodonína). V jedenáct hodin otevřelo 13 vinařství svatomartinské víno. Kdo 

chtěl ochutnat koupil skleničku v ceně 29 korun. V této ceně byla ochutnávka dvou druhů 
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vína. Hrála Cimbálová muzika Josefa Marečka z Uherského Hradiště a Dechový orchestr 

ZUŠ Kroměříž Milana Šóna. Organizátorem koštu vína byl Hotel Octárna, nabídl k ochut-

nání husí speciality. Organizátorem jarmarku město Kroměříž. Akce vydařená, pěkné po-

časí, lidí hodně a spokojení. Svatomartinskou slavnost pořádalo prvně i Vinařské centrum 

Vinitis na Komenského náměstí. Konala se ve vinotéce i před ní na parkovišti, kde byly stany 

pro hosty. Svatomartinský den uzavřel průvod jdoucí v 19 hodin od kostela sv. Jana Křtitele 

na Velké náměstí s Martinem na bílém koni. Doprovázeli ho rytíři s loučemi – šermířská 

skupina Cruentus.

Usazení vánočního stromu
26. 11. byl na obvyklé místo před kroměřížskou radnicí umístěn vánoční strom.

Rozsvícení vánočního stromu
29. 11. byl slavnostně rozsvícen vánoční strom před radnicí, bylo to vyvrcholení rušného dne, 

na náměstí byl od rána jarmark, na tribuně probíhala vystoupení žonglérů, tanečníků, hu-

debníků ze ZUŠ Kroměříž. Pod pódiem byla dřevěné stánky s Ježíškovou dílnou a Ježíškovou 

poštou pro děti. Elektrické svíčky na stromu rozsvítila v 16.30 hod. starostka D. Hebnarová. 

Strom smrk měří 12 metrů, pochází z místní části Trávník, stáří 31 roků. Jarmark pokračoval 

ještě v pátek do 17 hodin. Na jarmarku byly hlavně výrobky s vánoční tematikou: ubrusy, pro-

stírání svíčky, šperky, perníky. Vedle toho stan vinotéky Hruška, zabijačkové speciality atd.

Verše na chodnících ulic
Začátkem prosince se ve městě na několika místech objevily na chodnících nasprejované 

verše. Byla to akce občanského sdružení Get Art. Úryvky textů známých českých básníků 

nasprejovali na chodníky ulic, které nesou jejich jméno. Třeba před stanicí Policie ČR v Bře-

zinově ulici byly na chodníku verše Otokara Březiny.

 

Internetové rádio 
12. 12. ve 12.12 hodin začal před Domem kultury provoz internetového Radia Kroměříž. Je 

to projekt diskdžokeje Miroslava Karáska, moderátora Radia Haná, který zabezpečuje akce 

v tanečním Klubu Ta-bu v Křižné ulici (dříve Hrb bar). Celé se to neslo pod sloganem „Kro-

měřížsko dostane dárek. Každým dnem jsme si blíž“. Vše bylo haleno v růžových barvách.

Úmrtí známých lidí spjatých s Kroměříží

Úmrtí herce Tvarůžka
25. 1. zemřel v nedožitých 90 letech kroměřížský ochotnický herec Ludvík Tvarůžek. Od 

roku 1945 hrál v divadelním spolku v Kroměříži, v tomtéž roce vzniklo v Kroměříži z pod-

nětu ministerstva školství a osvěty profesionální Hanácké divadlo a Tvarůžek tam přešel. 

Projekt těchto oblastních divadel byl brzy zrušen. V Kroměříži provedlo Hanácké divadlo 

10 inscenací. Tvarůžek pracoval v Palu Magneton, hrál tedy v Divadelním souboru Závodní 

klub (ZK) Pal Magneton. Tvarůžek byl spontánní herec, odehrál desítky inscenací, skončil 

v roce 1978 Brechtovou Matkou Kuráži. Velký vliv na něj měl v letech 1971–78 profesio-

nální režisér Alois Hajda. Roku 1972 Tvarůžek získal Zlatý odznak J. K. Tyla, několikrát 

nejvyšší ocenění na Jiráskově Hronově za mužský herecký výkon. Roku 2006 dostal od města 

Pamětní medaili města Kroměříže.
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Úmrtí knihovnice Vlčkové
Dne 26. 1. zemřela v Brně ve věku 77 let PhDr. Iva Vlčková rozená Butulová. Kroměřížská 

rodačka, pracovala v Moravské zemské knihovně v Brně. Publikovala ve Vlastivědném věst-

níku Moravském. Napsala dva zásadní texty Dějiny zámecké knihovny v Kroměříži a Osudy 

české reálky v Kroměříži. Vydala tři knižní soubory pohádek z pozůstalosti svého otce.

Úmrtí někdejšího ředitele státního gymnázia Bakaly
Dne 8. 6. zemřel ve věku nedožitých 77 let dlouholetý ředitel Gymnázia Kroměříž Mgr. 

Vladimír Bakala. Ředitel i učitel to byl velice direktivní bez snahy o nějakou debatu, avšak 

s výbornými výsledky v množství přijatých absolventů na vysoké školy i pokud jde o opravy 

a rekonstrukce budovy školy.

Úmrtí basketbalisty Zoufalého
Dne 23. 6. zemřel v Lysé nad Labem v 87 letech Bohumil Zoufalý – legenda kroměřížského 

basketbalu – kroměřížský rodák. Parte mu dali vyvěsit basketbalisté Slavie Kroměříž. V roce 

1950 se stal trenérem spojeného družstva košíkové děvčat gymnázia a kroměřížského Soko-

la. Dorostenky, dorostence, muže trénoval v Kroměříži desítky let.

Úmrtí válečného hrdiny Buzika
Dne 9. 7. zemřel v 96 letech plk. Josef Buzik, veterán II. světové války, nositel českoslo-

venského válečného kříže a dalších vojenských vyznamenání a medailí. Pohřeb měl v pátek 

13. 7. v obřadní síni v Kroměříži, měl syna a dceru.

Úmrtí hudebníka Cruze
Dne 5. 8. zemřel po dlouhé a těžké nemoci profesor hry na trubku na Konzervatoři P. J. Vej-

vanovského v Kroměříži a na Konzervatoři evangelické akademie v Olomouci MgA. Lázaro 

Enrique Cruz Olmo, měl 60 let. Pocházel z Kuby, jeho manželka je kroměřížská psycho-

ložka. Pohřeb se uskutečnil 10. 8. na kroměřížském hřbitově. Zůstala po něm žena Dagmar 

a syn Daniel.

Úmrtí sportovce a sokola Kozlíka
Dne 21. 10. ve věku 105 let zemřela legendární postava kroměřížských Sokolů Jaroslav Koz-

lík, učitel, propagátor projektové pedagogiky, volejbalista a zakladatel lyžařských kurzů 

(narozen 22. 5. 1907 v Bystřici p. H.). Říkali mu pro jeho věk „Prasokol“. Chodil na měš-

ťanskou školu v Kroměříži, pak na Učitelský ústav. Kozlík se stal oporou místního volejbalo-

vého mužstva, které se třikrát stalo mistrem republiky a desetkrát vyhrálo sokolskou soutěž. 

Hodně se věnoval lyžování, lyžařské výcviky prosadil v roce 1949 do státních školních osnov. 

Byl tvůrcem první metodiky lyžování pro školy. Učil na Pokusné škole ve Zlíně, v roce 1945 

nastoupil na Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Ke stáru přicházel o zrak.

Úmrtí judisty Ludvíka
Dne 5. 11. zemřel dlouholetý člen oddílu judo při TJ Kroměříž a trenér kroměřížského juda 

PaedDr. Zdeněk Ludvík.
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Úmrtí opory katolické komunity Pořízka
Dne 10. 11. zemřel ve věku 74 let MUDr. Bohuslav Pořízek. Pohřeb se konal 16. 11. v kostele 

sv. Mořice. B. Pořízek byl oporou katolické komunity shromážděné kolem kostela sv. Moři-

ce, připravoval snoubence k manželství, psal do farního listu Trio.

Jubilea, výročí, osobnosti

Nejstarší Kroměřížanka Magdaléna Kytnerová
17. 3. oslavila 101. narozeniny Magdaléna Kytnerová. Narodila se v roce 1911 ve Vídni, do 

Kroměříže se přistěhovala nedávno. 

Marie Zahradníková
13. 3. uspořádaly od 17. hodiny Švabinského kruh přátel výtvarného umění a Muzeum Kro-

měřížska ve spolupráci s Klubem UNESCO Kroměříž v přednáškovém sále muzea slavnost-

ní večer k 80. narozeninám Marie Zahradníkové, někdejší dlouholeté předsedkyně Švabin-

ského kruhu. Narodila se 22. 2. 1932 v Újezdsku na Kroměřížsku.

Součástí večera bylo otevření výstavy Ex libris ze sbírky M. Zahradníkové v Galerii Por-

tál muzea (vestibul) a udělení ceny biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastelkornu Klubem 

UNESCO Kroměříž M. Zahradníkové, čestné člence klubu, za zásluhy o rozvoj kultury ve 

městě.

Jitka Dvořáková
11. 4. oslavila životní jubileum 70 let někdejší místostarostka Kroměříže (ODS) a člen-

ka Rady města, ředitelka ZŠ Zachar a středoškolská učitelka na Střední pedagogické škole 

v Kroměříži Mgr. Jitka Dvořáková. Jubilantka je čestnou členkou Klubu UNESCO Kromě-

říž, v devadesátých byla předsedkyní tohoto klubu. Byla i významnou sportovkyní. S basket-

balovým družstvem žen postoupila jako hráčka v roce 1965 do I. ligy.

Zdenka Skaličková
V září 2012 oslavila životní jubileum 90 let Ing. Zdenka Skaličková. Studentka dvou vysokých 

škol, z nichž byla po převratu v roce 1948 vyloučena, učitelka na Zvláštní škole v Jeseníku, 

speciální pedagožka Pedagogicko-psychologické poradny v Kroměříži, zakládající členka ob-

lastní Charity v Kroměříži, představitelka dobrovolnické práce v Klubu UNESCO Kroměříž 

a čestná členka tohoto klubu, hybatelka místní pobočky Křesťanské akademie v Kroměříži. 

Jaromír Hnilička
V roce 2012 oslavil 80. narozeniny jazzový trumpetista Jaromír Hnilička – narozen 11. 2. 

1932. V roce 1956 začal hrát, skládat a skladby aranžovat v orchestru Gustava Broma. Do 

Kroměříže se přistěhoval po II. světové válce s rodiči – syn vojáka z povolání.

Aleš Fuchs
9. 10. v přednáškovém sále muzea uspořádal Švabinského kruh přátel výtvarného umění 

spolu s Muzeem Kroměřížska večer k 80. narozeninám kroměřížského rodáka, spisovatele, 

nakladatele, divadelníka, žurnalisty PhDr. Aleše Fuchse. Vystoupil též jeho 33letý syn s hrou 

na australský původní nástroj Didgeridoo. Dr. Fuchs pochází z kroměřížské křesťansko-ži-

dovské rodiny, matka byla křesťanka.
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160. výročí
Dr. František Nábělek, astronom, fyzik, narozen 3. 3. 1852 v Cetechovicích, učil na Vyšší 

německé reálce v Kroměříži, zemřel v Kroměříži 29. 10. 1915. Do rotundy Květné zahrady 

zavěsil Foucaultovo kyvadlo.

120. výročí
Akademický malíř František Vrobel učil na středních školách v Kroměříži, ilustroval mnoho 

knih, navrhl logo výstavy 100 národního života v Kroměříži 1848–1948. Narodil se v Zábře-

hu nad Odrou 23. 4. 1892, zemřel v Kroměříži 10. 5. 1953.

110. výročí
JUDr. Karel Mejsnar byl prvním novodobým kroměřížským kronikářem, pracoval v kromě-

řížské městské knihovně, narodil se v Písku 2. 1. 1902, zemřel v Kroměříži 9. 1. 1969.

110. výročí
Fotbalista Jožka Silný se narodil 26. 1. 1902 v Kroměříži, je po něm pojmenována ulice měs-

ta. Zemřel v roce 1981. Ve dvacátých letech 20. století odehrál za Spartu a Slavii 381 zápas, 

vstřelil 372 gólů. Padesátkrát nastoupil za fotbalovou reprezentaci republiky, byl členem 

vicemistrů světa v roce 1934. Zemřel v Kroměříži v roce 1981.

90. výročí 
Lesník a historik Mgr. Ing. Jaroslav Pinkava se narodil v Šubířově u Konice 26. 4. 1922, 

napsal mnoho textů k dějinám Kroměříže, zemřel v roce 1999.

Připomínka konce II. světové války
3. 5. se uskutečnil pietní akt k 67. výročí konce II. světové války a osvobození města rumun-

skou armádou a jednotkami československého armádního sboru v SSSR. Došlo k němu u po-

mníku padlých rumunských vojáků na náměstí Míru. Účastnili se především starší občané 

v počtu několika desítek, vedení města, zástupci Svazu bojovníků za svobodu, členové Sdru-

žení válečných veteránů ČR Zlínský kraj, členové Společnosti Ludvíka Svobody, Českoslo-

venské obce legionářské. Rumunskou stranu zastupovala velvyslankyně Rumunska v České 

republice Daniela Anda Grigore Gitman a předala představitelům města pamětní medaili.

Výročí odhalení památníku PTP
17. 5. si příslušníci Armády ČR a zejména členové svazu Vojenských táborů nucených prací 

– Pomocných technických praporů, jejich příbuzní i čestní hosté ze Slovenska a Polska při-

pomněli 10. výročí odhalení zdejšího památníku PTP. Účastnili se i hejtman Zlínského kraje 

Stanislav Mišák, starostka Kroměříže Daniela Hebnarová a senátor Miloš Malý. Památník 

vznikl na počest těch, kdo byli v padesátých letech 20. století internováni pro své politické 

přesvědčení nebo byli jinak nepohodlní režimu. Autorkou plastiky „Přesvědčení“ je akad. 

sochařka Otilie Demelová Šuterová ze Zlína.

Další vybraná výročí:
Malíř: Max Švabinský (1873–1962)

Spisovatel: Jaromír Tomeček (1906–1997) 

Scénárista: Miloš Macourek (1926–2002)
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Osobnost Zlínského kraje
3. 5. večer byl ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku vyhlášen hudebník, skladatel 

a vedoucí souboru Hradišťan Jiří Pavlica osobností Zlínského kraje za rok 2011. Stalo se 

tak při slavnostním večeru, který zajišťuje agentura Jiřího Králíka, někdejšího hokejového 

brankáře. Agentura je pořadatelem anket od roku 2006. Protože se Pavlica nemohl zúčastnit 

osobně, cenu za něj převzala manželka s dětmi. Do první desítky vyhlášených osobností se 

dostal i vyučující na kroměřížské konzervatoři P. J. Vejvanovského Karel Košárek – klavírní 

virtuos – zakladatel festivalu Musica Holešov.

Cena města Kroměříže za rok 2012 Ing. Karlu Janečkovi
30. 8. se na doporučení Rady města stal rozhodnutím zastupitelů nositelem Ceny města 

Kroměříže za rok 2012 Ing. Karel Janeček, nominovaných osobností bylo osm.

Dirigent Tomáš Netopil mění působiště
Současný šéfdirigent orchestru Národního divadla v Praze a kroměřížský rodák MgA. To-

máš Netopil povede od sezóny 2013/2014 fi lharmonii v Essenu. V létě 2012 byla zveřejněna 

dohoda na tříleté spolupráci s možností ji o dvě sezóny prodloužit. V roce 2013 sedmatři-

cetiletý Netopil nahradí na postu generálního hudebního ředitele essenských fi lharmoniků 

Stefana Soltesze. Netopilovi skončil v červnu 2012 po třech letech kontrakt v Národním 

divadle, který nebyl prodloužen. Netopil má za sebou spolupráci s řadou předních evrop-

ských i světových orchestrů, včetně německých (orchestr drážďanské opery, Berlínští fi lhar-

monici).

Výstava fotoklubu a ocenění fotografů
11. 10. se uskutečnila vernisáž každoroční výstavy Fotoklubu KD Kroměříž ve foyer Domu 

kultury. Starostka D. Hebnarová a radní J. Číhalová předaly fotografům Janu Burešovi star-

šímu a Josefu Ščotkovi (dlouholetý fotograf Muzea Kroměřížska) pamětní medaile a oce-

nění od zastupitelstva za jejich dlouholetou činnost a přínos v oblasti kultury. Vernisáž byla 

pěkně navštívená. Svatava Mášová přednesla básně o Kroměříži, soubor loutkoherců Domu 

kultury zahrál scénku. Výstava fotek byla přístupná každý všední den do 28. 10.

Na rodný dům architekta Karla Pragera instalována pamětní deska
K odhalení pamětní desky na rodném domě architekta Karla Pragera na Masarykově náměstí 

(někdejší hostinec U Sedlářů) došlo 24. 8. Proslovy měli starostka Kroměříže Daniela Heb-

narová a šéf Galerie Orlovna Jiří Antoš. Pragerovou stavbou v regionu je experimentální 

dům v Otrokovicích, k nejznámějším realizacím patří budova bývalého Národního shromáž-

dění v Praze a budova Nové scény Národního divadla. Karel Prager se narodil v Kroměříži 

dne 24. 8. 1923.

Odhalení pamětní desky malíři a grafi kovi Jiřímu Novákovi
30. 11. byla čestnému občanu města Kroměříže Jiřímu Novákovi (1927–2011) odhalena 

pamětní deska na jeho domě č. 6/858 v Březinově ulici. Jiří Novák působil jako pedagog na 

vysoké škole ve Zlíně a Střední pedagogické škole v Kroměříži. Prosadil se jako grafi k, vy-

pracoval mnoho log pro kulturní podniky v Kroměříži, časopisy, poštovní známky, navrhoval 

plakety. Ilustroval mnoho knih, psal básně. Narodil se 25. 2. 1927 v Bouzově u Litovle, ale 

od svých pěti let až do své smrti žil v Kroměříži. Jeho děda byl strojní zámečník a otec čet-

ník. Oba hledali místo pro klidný život a klidný důchod, přistěhovali se tedy do Kroměříže. 



Kronika města Kroměříže 2012  Veřejný život

97

Při odhalení velice vkusné desky s jeho námětem kroměřížských věží promluvila starostka 

D. Hebnarová, radní a ředitelka knihovny Š. Kašpárková, zastupitelka J. Dvořáková. Dcera 

J. Nováka přečetla úryvky z jeho pamětí. Zazpíval komorní sbor Střední pedagogické školy 

v Kroměříži.

Návštěvy

Jednání ministrů spravedlnosti středoevropského regionu
24. a 25. 5. projednávali ministři spravedlnosti středoevropského regionu (Česká republika, 

Slovensko, Polsko, Maďarsko, Chorvatsko, Slovinsko) v Kroměříži aktuální justiční otázky. 

Delegace do České republiky zavítaly na pozvání ministra Jiřího Pospíšila a v rámci třech 

tematických bloků diskutovaly o problematice snižování počtu vězněných osob, patentovém 

soudnictví a o otázce výkonu rozhodnutí v exekučním řízení. Jednání se konalo při příleži-

tosti českého předsednictví v rámci Visegrádské skupiny. V Kroměříži byli společně s národ-

ní delegací slovenský ministr spravedlnosti Tomáš Borec, maďarský ministr spravedlnosti 

Tibor Navracsics nebo chorvatský ministr spravedlnosti Orsat Miljenić. Kromě ofi ciálních 

jednání si delegace prohlédly interiéry Arcibiskupského zámku i vinných sklepů.

Čínští komunální politici v Kroměříži
1. 11. přijala na radnici starostka D. Hebnarová 5 čínských komunálních politiků z oblas-

ti Shanghai Hongkou. Popsala jim místní problémy komunální politiky např. zajišťování 

služeb pro občany. Číňany zajímala výstavba a územní plánování. Oni mohou stavět bez 

omezení kdekoli.

Organizace

Sbor dobrovolných hasičů Kroměříž
Sídlo: Hanácké náměstí 463

Starosta: Antonín Františ

Velitel: Zdeněk Janásek

V roce 2012: Počet členů 34, z toho 10 žen a 25 mužů, počet členů zásahové jednotky 14.

Hasiči se účastnili na 28 poplachových událostech, 22 vzdělávacích a výcvikových akcích, 

na 10 sportovních a společenských akcích. Odpracovali 220 hodin při údržbě, opravách vý-

zbroje a výstroje, 160 hodin při údržbě a úpravách zbrojnice, 485 hodin při 43 asistenčních 

hlídkách při kulturních a jiných akcích, při fi lmování a konferencích na zámku, v Psychia-

trické léčebně, při koncertech ve skleníku Květné zahrady, tamtéž v Rotundě a při dalších 

společenských akcích

Podpora neziskových organizací městem
Město Kroměříž podpořilo pro rok 2012 kroměřížské neziskové organizace částkou 4,5 mili-

onu korun. Neziskovky požádaly pro rok 2012 o dotace ve výši téměř 13 000 000 korun. Pe-

níze chtěly jak na provoz, tak i na pořádání nejrůznějších akcí. Město jim rozdělilo 4 250 000 

v první výzvě, 250 000 ponechalo do druhé výzvy, ve které bylo možno žádat o dotaci na akce 

s rozpočtem do i nad 10 000 korun.
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Centrum pro seniory a nejen pro ně na Hanáckém náměstí
Nové Centrum pro seniory bylo dokončováno v lednu 2012 v Kroměříži na Hanáckém ná-

městí v někdejším posádkovém domě v přízemí. Záměrem vedení města bylo sjednotit jed-

notlivé seniorské organizace ve městě. Stěhování začalo průběhu ledna. V Centru pro seni-

ory se nachází klubovna, přednášková a taneční místnost, tělocvična a počítačová učebna. 

Nově se tak sestěhovaly do jedné budovy: Klub seniorů a Centrum pro seniory Zachar, or-

ganizace tělesně postižených, Svaz postižených civilizačními chorobami a Klub vojenských 

důchodců. Přibyl Klub českých turistů. Centrum bylo představiteli města spolu se zástupci 

neziskových organizací otevřeno 21. 3. Schází se v něm osm klubů, paní domácí, jak jí všich-

ni říkají, tedy správcovou klubu je zaměstnankyně Kroměřížské nemocnice v penzi Zdena 

Dočkalová z Těšnovic.

Klub UNESCO Kroměříž
Sídlo: Riegrovo náměstí 149

Předsedkyně: MUDr. Eva Nováková

Místopředsedkyně: MUDr. Jarmila Číhalová

Akce klubu:

ACTIS EFFECTOR (Tvořeno světlem)
Ve III. etáži Baťova mrakodrapu byla 7. 6. zahájena výstava, která měla představit klíčový vý-

stavní projekt roku 2012 organizovaný Klubem UNESCO Kroměříž – ACTIS EFFECTOR 

(Tvořeno světlem). Tento projekt byl od 5. 6. do 26. 8. instalován v Rotundě Květné zahrady 

v Kroměříži. 

Vernisáž v Rotundě se uskutečnila za účasti tvůrce vystavených objektů, kroměřížského ro-

dáka, absolventa Akademie výtvarných umění v Mnichově – Stanislava Vajce. Projekt pro-

pojoval barokní architekturu, výmalbu a fresky s LED panely, LCD obrazovkami, počítačem 

řízenými objekty a zvukovými instalacemi. Návštěvníci mohli pohybem měnit světelnou at-

mosféru Rotundy a proměňovat obrazce na velkoplošných panelech. Prezentace ve zlínském 

mrakodrapu skončila 23. 6. Výstavu v Rotundě navštívilo bezmála 10 000 lidí. Výstava chtěla 

navazovat na obdobný podnik Orbis pictus aneb Brána do světa tvořivé lidské fantazie, který 

zde Klub UNESCO Kroměříž zorganizoval v roce 2007 s návštěvností 25 000 lidí.

Stanislav Vajce ml. se narodil 19. 11. 1974 v Kroměříži. Matka Eva Vajceová, výtvarnice 

v oboru textil, otec Stanislav Vajce, sochař. Emigrovali do NSR v roce 1987. V Kroměříži 

jsou i po letech dobře známí. Autor výstavy Actis effector S. Vajce mladší vystudoval Aka-

demii výtvarného umění v Mnichově a Mistrovskou dílnu v ateliéru prof. Stephana Hubera 

tamtéž.

Shromáždění k přijetí Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví
11. 6. proběhlo v předsálí Sněmovního sálu (tzv. kredenc) v Arcibiskupském zámku v Kro-

měříži setkání k připomenutí 40. výročí přijetí Úmluvy o ochraně světového kulturního 

a přírodního dědictví UNESCO, které pořádal Klub UNESCO Kroměříž ve spolupráci 

s NPÚ ÚOP Kroměříž, Arcibiskupským zámkem v Kroměříži a za podpory Města Kromě-

říže. V úvodním slově zdůraznila předsedkyně Klubu UNESCO Dr. Eva Nováková význam 

dne 11. 6., kdy v roce 1999 převzal ve Sněmovním sále tehdejší přednosta Okresního úřadu 

Kroměříž Mgr. Miroslav Pilát z rukou tajemníka ministerstva kultury Mgr. Michala Be-
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neše, CSc. kjótský certifi kát potvrzující zápis kroměřížských zahrad a zámku na Seznam 

UNESCO. M. Beneš pak připomněl proč byly kroměřížské zahrady a zámek v Kjótu v roce 

1998 na Seznam UNESCO zapsány. Následně přednesla prezentaci o specifi kách nakládání 

s památkami UNESCO v ČR, kterou měla připravenu pro Poslaneckou sněmovnu PČR, 

PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně ministryně pro kulturní dědictví z Ministerstvo kul-

tury ČR. Nakonec osvětlila PhDr. Simona Jemelková z Arcidiecézního Muzea Olomouc 

historii a obnovu sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci – památky UNESCO. Po skončení 

programu si zájemce prohlédli zámeckou galerii, navštívili Květnou zahrady a Rotundu s vý-

stavou Actis effector.

Multižánrový hudební piknik
22. 6. proběhl v Květné zahradě Multižánrový hudební piknik pořádaný Klubem UNESCO 

Kroměříž. Program začal v 15.00 hodin, vystoupili: Mateřské centrum Klubíčko, žáci ZUŠ 

Zdounky a žáci divadelníci ze ZŠ Sýpky. V rámci hlavního programu od 17.00 hodin vystou-

pili: Matěj Plíhal, Big Band ZUŠ Iši Krejčího Olomouc, pěvecké sbory Gymnázia Kroměříž 

a ZeSrandy, Telegraf – Country a blugrass z Uherského Hradiště, Jazz Club Kroměříž a je-

jich hosté, New Project a kroměřížská kapela Zabillow. Od 21.30 hod. byl promítnut fi lm 

Mamma Mia. 

Od 17.00 hodin probíhaly komentované prohlídky výstavy Actis effector v Rotundě Květné 

zahrady včetně taneční performance. 

Beseda s rektorem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně prof. Sáhou
8. 10. se v přednáškovém sále Muzea Kroměřížska uskutečnila beseda s rektorem Univerzity 

Tomáše Bati ve Zlíně prof. Petrem Sáhou. Organizoval ji Klub UNESCO Kroměříž a sek-

ce klubu pro propagaci vědy. Prof. Sáha sdělil, že univerzita má 12 000–13 000 studentů, 

900 zaměstnanců a dalších 6 000 lidí má nějaké úvazky či smlouvy s univerzitou. 900 stu-

dentů je z okresu Kroměříž. Škola po překotném rozvoji po roce 2000 se po roce 2010 zamě-

řuje na kvalitu. Je to dáno demografi ckým vývojem, méně dětí, méně studentů. Proto i ruší 

své pobočky: Prostějov, Kroměříž atd. – zde potravináři. V Kroměříži nadále zůstane jen 

skupina do 20 studentů při mlékárně – mlékaři, sýraři. 

Česko-rakouská společnost
Sídlo: Slovanské náměstí 3920 (Knihovna Kroměřížska)

Předseda: Pavel Pumprla

Česko-francouzská společnost Kroměříž
Sídlo: Riegrovo náměstí 149/33

Předsedkyně: Mgr. Jarmila Brožíková

Společnost přátel Evropy
Sídlo: Slovanské náměstí 3920 (Knihovna Kroměřížska)

Kroměřížské společnosti Česko-rakouská a Česko-francouzská se dohodly na vytvoření jed-

né společnosti s cílem podporovat aktivity partnerských měst a dalších měst Evropy. K oka-

mžiku spojení došlo v Knihovně Kroměřížska 22. 5. v 16.00 hodin. Vzniklo nové uskupení, 

jehož hlavním cílem je spolupráce s městy, s nimiž má město Kroměříž uzavřeny partnerské 

smlouvy. Staré společnosti tedy byly v roce 2012 zlikvidovány a vznikla společnost nová.
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Česká numismatická společnost pobočka Kroměříž
Předseda: Ing. Jan Videman

Jednatel: Dan Suchomel

Pobočka pořádá každoročně aukce mincí, medailí a ostatního numismatického materiálu, 

k nimž vydává katalogy. D. Suchomel připravoval k vydání knihu kroměřížských pohlednic 

od nejstarší z roku 1896 do roku 1918.

Přátelé Kroměříže v Praze
Místa schůzek: Salonek Křesťanské kavárny, nám. Míru, Praha 2

Vedoucí společnosti MUDr. Josef Kvapilík

Přátelé Kroměříže v Brně
Náplní činnosti organizace je, obdobně jako o starší organizace pražské, udržování styků 

s Kroměříží, získávání a výměna informací, novinek. 

Klub seniorů
Předseda: Vladimír Koutský

Klubovna: Hanácké náměstí, Velehradská 625/4, přízemí, Centrum pro seniory města Kro-

měříže

V pondělky si členové klubu upřesňují organizaci akcí v týdnu, probíhají besedy, jsou promí-

tány videofi lmy. Podobný program mívají čtvrteční schůze. Klub se stěhoval z klubovny na 

Starém pivovaře do nových prostor na Velehradské ulici v termínu od 18. 1. do 7. 3.

Klub pořádal přednášky: 16. 4. Mgr. Marta Zapletalová o historii armády ve městě a v Žiž-

kových kasárnách, v červnu Mgr. Olga Vaverková u příležitosti 150 let od založení tělo-

výchovné organizace Sokol. Pořádal setkání s vedením města: 18. 6. a 10. 10. klubovnu 

navštívila starostka Mgr. Daniela Hebnarová a debatovala s členy hlavně na téma MHD 

ve městě. Pořádal výlety a zájezdy: 21. na Arcibiskupský zámek, 13. srpna na Memoriál 

Zdeňka Szpaka v petanque do Valašských Klobouk, 29. 10. za seniory do Nitry. Účastnil se 

sportovních her seniorů partnerských měst v Kroměříži 3.–4. 7., přičemž reprezentanti klu-

bu Koutský, Chytil a Novák obsadili 2.místo za Francouzi. Na Nadsklepí se klub zúčastnil 

koncertu dechovky, který město dalo seniorům ke Dni seniorů. V prosinci uspořádal klub 

Mikulášské posezení.

Centrum pro seniory Zachar
Sídlo: od 1. 1. se klub přestěhoval ze ZŠ Zachar do bývalého Posádkového klubu na Hanácké 

náměstí Velehradská 625/4 – vchod z Hanáckého náměstí – přízemí, dveře č. 7.

Předsedkyně: Marie Foltýnová.

Centrum se zapojilo do projektu SENSEN (senzační senioři) Nadace Charty 77 v pilotním 

programu Aktivní život. V rámci programu centrum vydalo v roce 2012 s podporou města 

Kroměříž tiskovinu Cesta k aktivní dlouhověkosti. S holemi a s přáteli se člověk dobře po-

baví. Jde o propagaci zdravého životního stylu Nordic walking – severská chůze. V tiskovině 

je instruktáž jak hůlky dobře používat a pěkně vyznačené tři trasy v Podzámecké zahradě 

podle stupně obtížnosti (mapka, popis památek, jednotlivá zastavení). Texty zpracovaly 

zastupitelka města Mgr. Jitka Dvořáková a Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D. z NPÚ Kroměříž. 

Grafi cká úprava: Mgr. Martin Číšecký.

Při Centru pro seniory Zachar působí jako zvláštní skupina Senioři učitelé, schází se každý 

první čtvrtek v měsíci. Během roku centrum navštívili senioři z Rožnova pod Radhoštěm.
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Centrum pořádá pravidelné vycházky, zájezdy, kurzy (počítačové, jazykové), přednášky, 

cvičení, předvánoční a předvelikonoční zdobení perníčků, cesty do aquaparku v Uherském 

Hradišti nebo do Chorvatska k moři.

Svaz postižených v České republice, o.s. 
Okresní organizace Kroměříž

Klubovna: Hanácké náměstí, Velehradská 625/4, přízemí, Centrum pro seniory města Kro-

měříže

Předsedkyně: Olga Kunešová

Okresní výbor se scházel jednou za dva měsíce. V únoru debatovali s pracovnicí úřadu práce 

na téma poskytování příspěvků na dopravu a o nutné změně označení vozíčků vozíčkářů do 

konce roku 2012. V dubnu vedli debaty s policejní mluvčí Mgr. Kyšnerovou ohledně jednání 

s podomními prodejci, v srpnu pořádali rekondiční pobyt v hotelu Kahan na Horní Bečvě, je-

hož se zúčastnilo 42 osob. Účastnili se též družebních sportovních her seniorů v Kroměříži. 

Svaz postižených v České republice, o.s., Místní organizace č. 1, Kroměříž.
Předsedkyně Mariana Lehkoživová

Klubovna: Hanácké náměstí, Velehradská 625/4, přízemí, Centrum pro seniory města Kro-

měříže

Ve výboru pracuje 7 členů, v revizní komisi 3 členové. Výbor se scházel jednou za 14 dnů.

V únoru členové uspořádali masopust a zúčastnili se programu Zábavně o stáří, v dalších 

měsících oslavili MDŽ, navštívili výstavu kamélií ve studeném skleníku Květné zahrady, 

sociální pracovnice Ing. Roubalová členům organizace pověděla, jak žádat o příspěvky na 

bydlení či hmotnou nouzi. Členové organizace oslavili Velikonoce, Den matek, pořádali slet 

čarodějnic při příležitosti pálení čarodějnic – i pro další organizace Centra na Havlíčko-

vé 625. Navštívili výstavu matric moravských biskupských map na Arcibiskupském zámku 

v Kroměříži, v červnu uspořádali turnaje v kuželkách a v petanque a uspořádali zájezd do To-

vačova, Prostějova a Brodku u Přerova. Účastnili se též družebních sportovních her seniorů 

i rekondičního pobytu v hotelu Kahan na Horní Bečvě. Navštívili Galerii Orlovna a Biskup-

skou mincovnu v Kroměříži a 29. 10. družební město Nitra. P. Bartoník členům v listopadu 

promítal fi lm o návštěvě Ukrajiny. 

Svaz tělesně postižených civilizačními chorobami, o.s., 
Klubovna: Hanácké náměstí, Velehradská 625/4, přízemí, Centrum pro seniory města. Kro-

měříže

Předseda: Vlastimil Charvát

Organizaci řídí sedmičlenný výbor, kontroluje tříčlenná revizní komise, měla v roce 2012 

– 90 platících členů. Výbor se schází dvakrát měsíčně. V lednu se přestěhovali členové do 

nových prostor, v únoru se zúčastnili výstavky neziskových organizací v Knihovně Kromě-

řížska i přednášky Mgr. Macíčkové o kondici a plnohodnotném životu. Nakonec i šibřinek. 

V březnu členové slavili MDŽ a besedovali o duševním zdraví. V dalších měsících pořádali 

slet čarodějnic, ochutnávku svých doma upečených potravin, slavili Den matek, hráli turnaj 

v kuželkách a rekreovali se v hotelu Kahan – Horní Bečva. Besedovali se starostkou Danielou 

Hebnarovou i sběratelem novin Miroslavem Karáskem. V září si nechali odborně poradit 

ohledně zdraví zraku a pořádali zájezd do Luhačovic. V říjnu měli zájezd na Severní Mora-

vu a do Polska, účastnili se vinobraní a v prosinci ochutnávali cukroví napečené členkami 

organizace.



Kronika města Kroměříže 2012  Veřejný život

102

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., Místní organizace č. 2, Kroměříž.
Předseda: Ladislav Zatloukal

Klubovna: Hanácké náměstí, Velehradská 625/4, přízemí, Centrum pro seniory města Kro-

měříže.

Organizace měla 60 členů, řídil ji devítičlenný výbor a tříčlenná revizní komise. Zasedání 

výboru probíhalo každý první čtvrtek v měsíci. Členové se scházejí každý čtvrtek, oblíbené 

jsou ochutnávky jídel přepravených členy, kteří se účastní besed, slaví MDŽ i Den matek. 

V dubnu pořádali zájezd do Lanžhota, v červnu zájezd na sv. Hostýn. Podzim slavili vino-

braním za hraní cimbálovky Dubina. Při organizaci působí pěvecký kroužek Rozárky vedená 

Janou Letkovou.

Klub vojenských důchodců
Prezident: Ing. Tomislav Kolařík

Klubovna: Hanácké náměstí, Velehradská 625/4, přízemí, Centrum pro seniory města Kro-

měříže.

Činnost: Hra v kuželky, posezení u cimbálu, posezení u harmoniky, spolupořádání vinobraní 

s vystoupením cimbálové skupiny Dubina, účast na pietních aktech vojenského zaměření 

např. u hrobu gen. Svobody nebo při oslavě osvobození města Kroměříže.

Politické strany:

KDU-ČSL Místní organizace Kroměříž
Předseda: Mgr. Pavel Motyčka.

Místní organizace má 50 členů.

Mimořádnou stranickou aktivitu vyvíjel vedle předsedy Motyčky Mgr. Vojtěch Navrátil, 

vystudovaný politolog. Oba se silně angažovali vyvěšováním plakátů i doprovodnými akcemi 

ve věci zvolení MUDr. Zuzany Roithové prezidentkou ČR i ve volební kampani před vol-

bami do zastupitelstva Zlínského kraje, kam ostatně byl P. Motyčka zvolen. V Kroměříži se 

Motyčka prezentuje striktně opoziční politikou vůči vládní koalici na radnici, totéž lze od 

něho čekat i na krajské úrovni ve Zlíně. 

Svátek matek – KDU-ČSL
13. 5. proběhl na Velkém náměstí odpoledne posedmnácté Svátek matek. Tento Den matek 

pořádaly Okresní a městská organizace KDU-ČSL Kroměříž. Na novém pódiu vystoupilo 

s básničkami, písničkami a tanečky přes 150 dětí, šlo o děti z mateřské školy s křesťanským 

zaměřením na Malém Vale, děti ze střediska volného času Šipka, Základní církevní školy 

v Kroměříži a děti z domova Barborka. Den moderoval lidovecký zastupitel a učitel na Ar-

cibiskupském gymnáziu Mgr. Pavel Motyčka, přijel senátor Jiří Čunek. Maminky dostaly 

žlutou růži a čokoládové srdíčko, všichni účastníci kávu a bábovku. 

ČSSD
Kancelář Místní organizace ČSSD Kroměříž: Kollárova 528/1

Složení výboru místní organizace ČSSD v Kroměříži (údaje upraveny 4. 1. 2013):

Předseda Mgr. Miloš Malý. Členové Miroslav Daněk, Ing. Věra Fuksová, Roland Kemény, 

Jaroslava Krejčiříková, DiS., Mgr. Miloslava Nosková, Ing. Petr Opravil, MUDr. Olga Se-

hnalová, MBA, Ing. Jan Slanina.
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Z toho vyplývá, že europoslankyně MUDr. Olga Sehnalová již není na počátku roku 2013 

předsedkyní MO ČSSD Kroměříž, kterou byla zvolena v únoru 2011, a staronovým předse-

dou se opět stal Mgr. Miloš Malý (senátor PČR).

Vedení evropských socialistů Evropského parlamentu v Kroměříži
3. 3. přijel podpořit Akademii sociální demokracie v Kroměříži šéf frakce Socialistů a De-

mokratů v Evropském parlamentu Hannes Swoboda. V prostorách Arcibiskupského zámku 

v Kroměříži se na akci s účastníky Akademie z Česka a Slovenska sešli předseda ČSSD Bohu-

slav Sobotka, místopředseda SMER-SD Peter Kažimir a europoslanci. Debatovali o budouc-

nosti sociálnědemokratického hnutí v Evropě. Hlavním tématem diskuze byla současná krize 

v eurozóně, české nepodepsání evropské smlouvy o fi skální odpovědnosti a postoje evropských 

sociálních demokratů k dohodě ACTA. Pro účastníky z České a Slovenské republiky seminá-

ře pořádá pražská kancelář Nadace Friedricha Eberta, Masarykova demokratická akademie 

a slovenský Institut ASA. Účastní se poslanci, odboráři i spolupracovníci ČSSD a SMER-SD. 

1. máj – ČSSD
Oslavy Svátku práce 2012 organizované ČSSD v Kroměříži proběhly na Velkém náměstí za 

krásného počasí. Dopolední zábavný program doplnily proslovy hostů, kteří připomněli jak 

historii tohoto svátku, tak souvislosti s dnešní politickou situací. Spolu s europoslankyní 

Olgou Sehnalovou vystoupil místopředseda ČSSD Zdeněk Škromach, poslanci Josef Smý-

kal a František Novosad, senátor Miloš Malý, náměstek hejtmana Zlínského kraje Jaroslav 

Drozd a starostka Chropyně Věra Sigmundová. Novinkou bylo zastřešené pódium na Velkém 

náměstí, odkud mluvili řečníci. Pódium bylo postaveno spolu s rekonstrukcí kina Nadsklepí 

v rámci akce Infrastruktrura pro kulturní akce v Kroměříži. 

ODS Kroměříž 
Sídlo sekretariátu: Malý Val 1552

Předsedkyní Místního sdružení ODS Kroměříž byla starostka Kroměříže Mgr. Daniela Heb-

narová. Manažerkou oblastní kanceláře ODS Kroměříž byla Jitka Barcuchová.

O schůzce starostů Kroměřížska 
2. 4. se sešlo na Bunči osmadvacet starostů z kroměřížského regionu. Setkání uspořádalo 

město Kroměříž jakožto obec s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu se nachá-

zí 46 obcí, které by spolu měly komunikovat. Město zastupovala starostka D. Hebnarová 

(ODS). Na jednání byli i vedoucí jednotlivých radničních odborů, kteří představili okruh 

své působnosti. To bylo důležité v oblasti výkonu přenesené působnosti.

TOP 09 Kroměříž
Kancelář TOP 09 v Kroměříži: Moravcova 253

Výbor Místní organizace TOP 09 v Kroměříži pracoval v roce 2012 ve složení:

Předseda Bc. Emil Sedlařík, junior, místopředseda Bc. Jiří Kelnar, členové výboru Ivona 

Daňková, MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA, Marek Šotola.

Strana Zelených
Předsedou Základní organizace strany v Kroměříži byl Bc. Jan Talafant.

Počet členů ZO Kroměříž – 4 členové. Mluvčím a tváří strany Strany Zelených byl v roce 

2012 MUDr. Richard Kreml, který za ni vystupoval z opozičních pozic na zasedání zastu-
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pitelstva města a psal komentáře ze zastupitelstva na webové stránky ZO Strany Zelených 

Kroměříž.

Protestní akce proti Rekonstrukci uličních stromořadí týkající se Kollárovy ulice
9. 5. došlo k protestní akci, veřejnému happeningu Za stromy organizované hnutím Zdravé 

Kroměřížsko (hybatelem hnutí je Strana Zelených). Šlo hlavně o procházku Kollárovou ulicí 

od 16.30 hodin a záchranu stromů v ní. Sešlo se asi 30 lidí, kteří pod vedením městského 

zastupitele za Stranu Zelených Richarda Kremla vyvěsili fotografi e s případy kácení stromů 

ve městě a transparent s nápisem „Dluhy města nejsou jen o penězích“. Účastníci následně 

podnikli protestní procházku Kollárkou na radnici, kde si promluvili s radním M. Šindler 

a úředníkem MěÚ Ing. Posoldou. Petici Zdravého Kroměřížska proti nadměrnému kácení 

stromů ve městě podepsalo na 850 lidí. Argument by tento: „Rekonstrukce stromořadí“, jak 

se vznosně projekt nazývá, bude pojata jako vymýcení stromů. Vysazené mladé stromky ani 

po desetiletích nemůžou zdaleka nahradit plochu listů dospělých jedinců.

KSČM 
Městská organizace KSČM Kroměříž 

Sídlo: Hanácké náměstí 463

Nejvyšší řídící orgán KSČM ve městě je sedmičlenný Městský výbor, zvolený městskou kon-

ferencí na dva roky, včetně dvou revizorek. V roce 2012 působil ve složení: 

Předseda: Ing. Jaroslav Adamík

1. místopředseda: RSDr. Jaroslav Procházka 

2. místopředseda: RSDr. Vladimír Křemeček

Členové výboru: Jiří Hovadík, RSDr. Vladimír Kenša, Bc. Michal Kostka, Jana Štěpánková

Revizorky hospodaření: Ludmila Brázdilíková, Ludmila Konečná. 

Nejnižším řídícím orgánem organizační struktury KSČM jsou Základní organizace. Je jich 

na území města Kroměříže deset. Organizace sdružují členy KSČM k plnění politiky strany 

od centrální úrovně až k plnění volebního programu KSČM ve městě Kroměříži a řešení 

problémů občanů v okruhu jejich působnosti. Městská organizace spolupořádala v roce 2012 

besedy s poslanci Parlamentu ČR a zastupiteli Zlínského kraje. Tradičně slavila Mezinárod-

ní den žen a pořádala mítink k Svátku práce (1. května). 

1. Máj 
Nejvýraznějším řečníkem na oslavách Svátku práce organizovaných KSČM na Velkém ná-

městí byl po 14. hodině poslanec Miroslav Grebeníček, který mluvil bojovně proti reformám 

vlády a svá slova zakončil tvrzením, že tato země nepatří Nečasovi, Vondrovi, Schwarzen-

bergovi, Kalouskovi a jejich kmotrům, ale patří 10 milionům lidí, kteří v ní žijí a kteří by se 

měli ozvat proti vládním asociálním krokům. V kulturní části byly organizovány soutěže pro 

děti, kde cenou za účast byly lístky na kolotoč apod. Rozdávány byly májové noviny, podepi-

sována akce proti zhoršování životní situace seniorů, sepisováni zájemci o cestu autobusem 

do Prahy na demonstraci proti zhoršování kvality života seniorů.

Volby do krajských zastupitelstev, Zlínský kraj
Uzavřené kandidátní listiny do krajských voleb

Do 7. 8. – 16. hodiny (zákonem stanovený termín) podalo svou kandidátní listinu na zlínské 

hejtmanství 22 registrovaných politických stran, hnutí a jejich koalic s celkovým počtem 765 

kandidátů pro volby do zastupitelstva Zlínského kraje (Krajské volby).
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Zastoupení Kroměřížanů na kandidátkách do krajských voleb 2012
Zlínský kraj byl v krajských volbách hejtmanstvím, kde se o jedno zastupitelské křeslo uchá-

zelo v průměru nejvíce kandidátů ze všech krajů v zemi. Kandidátů z Kroměříže kandidovalo 

73 (8,62 %). Krajské volby se konaly 12. a 13. 10. 

Z dvaadvaceti ve Zlínském kraji kandidujících stran nemělo Kroměřížana na kandidátce 

sedm stran malých: Suverenita, M.O.R., DSSS, Zdravý kraj, Koruna Česká, Republikáni 

a Svobodní. Nejvíce kandidátů z Kroměříže měli Nezávislí – 13 (lídr Josef Čech z Kro-

měříže). Stejně tak z Kroměříže byl lídr Moravanů Radomír Šuhej. KSČM (na 9. místě 

Michal Kostka) a Paroubkovi národní socialisté měli z Kroměříže po sedmi kandidátech, 

Zelení měli 6 kandidátů z Kroměříže, Zemanovci (na 3. místě Josef Novák) měli stejně jako 

TOP 09 a Starostové na kandidátce po pěti kandidátech z Kroměříže (na 2. místě Lenka 

Mergenthalová). ODS nominovala z Kroměříže 4 lidi (na 3. místě starostka Daniela Heb-

narová), ČSSD 3 kandidáty z Kroměříže, KDU-ČSL 2 lidi z Kroměříže (na 12. místě Pavel 

Motyčka).

Krajské volby ve Zlínském kraji, výsledky voleb ve městě a zastupitelé z Kroměříže
Krajské volby v ČR a tedy i volby do zastupitelstva Zlínského kraje se konaly od pátku 12. 10. 

(od 14. hodiny do 22. hodiny) do soboty 13. 10. (od 8. hodiny do 14. hodiny). V Kroměříži 

s přidruženými obcemi bylo 26 volebních okrsků.

Sociální demokraté obhajovali v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu osmnáct křesel, nově 

jich budou mít o třetinu méně – 12. Ubylo jim 28 000 voličů a ČSSD tak získala 21,73 % 

hlasů. ODS, která dosud měla 11 křesel, se proměnila ve druhou nejmenší stranu v krajském 

zastupitelstvu. Volilo ji jen 9,49 % voličů, občanští demokraté budou mít jen 5 mandátů. 

KDU-ČSL vyšla sázka na bývalého vsetínského starostu a ministra Jiřího Čunka. KDU-ČSL, 

která se na velké krajské koalici v předchozích volebních obdobích rovněž podílela, získala 

18,31 % hlasů a místo šesti bude mít 10 zastupitelů. O čtyři křesla (z pěti na devět) posílili 

komunisté, kteří získali 16,08 % hlasů. Nováčky v krajském zastupitelstvu jsou 4 členové 

Zemanovců. Strana získala 7,21 % hlasů. Tak jako dosud budou mít pět mandátů budou mít 

za 10,09 % Starostové a nezávislí, kteří kandidovali ve společném hnutí s TOP 09.

Kroměřížští kandidáti, kteří se dostali do krajského zastupitelstva:

KDU-ČSL: 4. skončil Mgr. Pavel Motyčka, původním pořadím na kandidátce 12., pedagog 

Arcibiskupském gymnáziu, získal 2612 preferenčních hlasů.

KSČM: 9. skončil Bc. Michal Kostka, původním pořadím na kandidátce 9., informační 

technolog, získal 690 preferenčních hlasů.

TOP 09 a Starostové: 3. skončila MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA. Původním pořadím 

na kandidátce 2., primářka ARO Kroměřížské nemocnice, získala 1201 preferenčních hlasů.

Zemanovci. Pro zajímavost výrazná postava: 1. Doc. Ing. František Čuba, CSc., původním 

pořadím na kandidátce 45. Agronom, šéf někdejšího JZD Slušovice, získal 2 530 preferenč-

ních hlasů. U Zemanovců se prosadil jako 3. Mgr. Josef Novák, původním pořadím na kan-

didátce 3., někdejší policista z Kroměříže, získal 753 preferenčních hlasů.

Nepostoupili: jako 1. nepostupující a tedy 1. náhradnice na kandidátce ODS Mgr. Daniela 

Hebnarová pořadí na kandidátce 3.– starostka Kroměříže. Rovněž na kandidátce ODS jako 

2. nepostupující Ing. Petr Šubík, pořadí na kandidátce 4. Náměstek ředitele kroměřížského 

pracoviště NPÚ.

V samotné Kroměříži byla volební účast 38,17 %.

KSČM získala 20,77 % hlasů; ČSSD 20,64 %; KDU-ČSL 11,82 %; ODS 9,64 %; TOP-STAN 

8,37 %; SPOZ 7,33 %.
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Petiční akce proti novému vedení Zlínského kraje
1. 11. prezentovali zlínští podnikatelé Radek Hegmon a David Karásek, spolumajitelé fi rmy 

mmcité a.s. petici v reakci na výsledek povolebního koaličního vyjednávání ve Zlínském 

kraji, kdy ČSSD sestavila vládu kraje s KSČM a Zemanovci. Hegmon a Karásek by chtěli 

krajskou vládu bez KSČM. 

Podnikatelé pohrozili, že pokud bude KSČM u moci, přesunou sídlo fi rmy z kraje pryč. Kraj 

by tak přišel o zisky z daní, které fi rmy odvádí. Společnost zaměstnává asi 200 lidí. Sídlí 

v Bílovicích, navrhuje a vyrábí městský mobiliář. Z Kroměříže petici podepsali např. kromě-

řížský zastupitel za KDU-ČSL Pavel Motyčka či Výbor konfederace politických vězňů ČR, 

pobočka 76 – Kroměříž.

Petice vyvrcholila demonstrací při ustavujícím zasedání zastupitelstva Zlínského kraje 8. 11.

Nové politické uskupení
13. 12. bylo veřejnosti představeno kroměřížské politické uskupení HROM – Hnutí Roz-

hořčených Občanů Města (HROM), které avizovalo prosazování potřeb a vůli občanů bez 

klientelismu a lobbismu. HROM je zakládáno pro komunální volby v roce 2014. Zakladateli 

hnutí jsou Ing. Petr Komínek, Mgr. Lea Piskovská – členka Zastupitelstva města Kroměříže 

za VV, Ing. Zbyněk Zlámal – jednatel fi rmy ESOKOM (kamerové a zabezpečovací systémy) 

a předseda představenstva fotbalového klubu SK Hanácká Slávia Kroměříž či Ing. Oldřich 

Kuchař – do konce roku 2012 provozovatel Informačního centra města Kroměříže. 

Církve, náboženská společenství

Tříkrálová sbírka
Výsledky Tříkrálové sbírky organizované Oblastní charitou Kroměříž: 

Kroměříž (město) 230 301 Kč

Obce 332 138 Kč

Celkem v děkanátu 562 439 Kč.

Počet přihlášených vedoucích: 128

Počet zúčastněných: 120

Ekumenické bohoslužby
19. 1. se uskutečnily v kostele Nanebevzetí P. Marie ekumenické bohoslužby, jichž se z du-

chovních zúčastnili: P. Vít Hlavica (farnost Panny Marie), probošt P. Josef Lambor (farnost 

sv. Mořice), Mgr. Marek Ryšánek (Milíčův sbor CČSH), Ivan Ryšavý (Českobratrská církev 

evangelická), Pavel Čep (Apoštolská církev). 

24. 1. se uskutečnily v Milíčově sboru Církve československé husitské v Kroměříži ekume-

nické bohoslužby za účasti duchovních: P. Víta Hlavicy (farnost Panny Marie), probošta 

P. Josefa Lambora (farnost sv. Mořice), Mgr. Marka Ryšánka (Milíčův sbor CČSH), Pavla 

Čepa (Apoštolská církev). 
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Začátek tradice Dnů poutníků
30. 3. se uskutečnil První den poutníků, který proběhl v rámci Květného pátku, t.j. poutí 

k Bolestné Panně Marii v Kroměříži, která zahajuje poutní sezonu v Čechách a na Moravě. 

Ve dnech 30. 3.–1. 4. proběhla na kroměřížském zámku v předsálí Sněmovního sálu prezen-

tace českých a moravských poutních míst. Tato akce byla připravena ve vzájemné spolupráci 

s Arcibiskupským zámkem, Arcibiskupským gymnáziem, farností sv. Mořice a městem Kro-

měříž pod společným názvem „Dny poutníků“.

V pátek 30. 3. se konala poutní slavnost Panny Marie Bolestné v chrámu sv. Mořice. Mše 

svaté se uskutečnily v 6.30, v 8.00, v 9.30 a v 11.00 hodin. Pontifi kální mši svatou v 9.30 

hodin celebroval olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Ve 13 hodin se konala křížová 

cesta a svaté požehnání.

Římskokatolická farnost sv. Mořice v Kroměříži
Kancelář: Stojanovo nám. 5

Duchovní správa farnosti: P. Josef Lambor (farář, děkan, probošt), P. Antonín Fiala (kaplan)

P. Václav Altrichter, SDB (kaplan).

Jako technický administrátor pracoval odborný duchovní asistent děkanátu Kroměříž Vít 

Pořízek.

V areálu fary sv. Mořice sídlilo i v roce 2012 Děkanátní sídlo pro rodinu.

Farnost vydávala měsíčník Farní list Trio.

Slavnostní mše
17. 6. zazněla v rámci doprovodného programu k výstavě na Arcibiskupském zámku „Ar-

cibiskup Theodor Kohn (1893–1904). Neklidný osud talentovaného muže“ od 10.45 hodin 

v kostele sv. Mořice slavnostní mše Missa in honorem scti Theodori Josefa Nešvery. Mši pro 

čtyři hlasy s průvodem varhan složil Josef Nešvera k poctě arcibiskupa Theodora Kohna roku 

1894, poprvé zazněla v Olomouci v katedrále sv. Václava v provedení J. Nešvery. Mši provedl 

arcidiecézní organolog a varhaník Jan Gottwald se sborem Chorus Marianus Olomouc.

Farnost Panny Marie
Kancelář: Riegrovo nám. 165

Duchovní správa farnosti: P. Vít Hlavica (farář)

Ve farnosti vypomáhal: Mons. Vojtěch Šíma

Farnost vydává Farní týdenník Fiat.

Náboženská obec Církve československé husitské
Sídlo: Milíčovo náměstí 527/1

Duchovní správce: Mgr. Marek Ryšánek (farář) 

18. 5. od 19.30 hod. se uskutečnil koncert Chóru ukrajinských kozáků v Milíčově sboru 

Církve československé husitské. Kozáci přednesli hudby a zpěvy ruské pravoslavné církve 

a taky ruské lidové písně. Vstupné bylo dosti vysoké: 260 Kč.

Sbor bratrské jednoty baptistů Kroměříž (Apoštolská církev)
Sídlo: Moravcova ulice 430/16

Kazatel: Bc. Alois Klepáček, který působí v Kroměříži od roku 2006. Vystudoval Evangeli-

kální teologii a misii na Univerzitě Mateja Bela v Bánské Bystrici a pokračuje ve studiích na 

European Bible Training Center v Berlíně. S manželkou Marií mají dvě dcery.
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Pomocný pastor Lance Roberts působí v Kroměříži od roku 2008. Vystudoval Liberty Uni-

versity. S manželkou Sandy mají čtyři děti.

Společenství křesťanů AC LaViNa Kroměříž – součást Apoštolské církve ČR
Pravidelné nedělní bohoslužby ve Vrchlického ul. 3282/3, někdejší budova Telecomu. 

Sbor letničních křesťanů, státem registrována církev od roku 1989 sdružující sbory letnič-

ních křesťanů v České republice.

Společenství křesťanů AC LaViNa vzniklo 4. 4. 2010 spojením Kroměřížské stanice Apoš-

tolské církve Vyškov a sboru Apoštolské církve Kroměříž.

1. Pastor: Pavel Čep, 2. pastor: Matouš Čep, starší: Pavel Sommer.

Českobratrská církev evangelická Kroměříž
Sídlo: Riegrovo nám 147

Kazatel: Ivan Ryšavý (od roku 2006)

Kurátorka: Eva Konečná

Členů: 169

Svědkové Jehovovi 
Sídlo: Sál Království, Stoličkova 1639

Statutární orgán: Předseda Antonín Duran, místopředseda Martin Havránek, člen Vít No-

votný.

Pravoslavná církevní obec v Kroměříži
Sídlo: Slovanské nám 3920/1

Duchovní správa: Protojer: MUDr. František Stehlík

Diakon: Jan David Krajča

Česká křesťanská akademie Kroměříž
Předseda: Ing. Jiří Stránský

Členové výboru: Ing. Zdena Skaličková, PhDr. RNDr. Jurik Hájek

Akademie pořádá již 13 let přednášky křesťansky a duchovně zaměřené.

Arcibiskup olomoucký k restitucím Arcibiskupského zámku a dalších budov
12. 1. prohlásil olomoucký arcibiskup Jan Graubner v MF Dnes Zlínský kraj, že Arcibiskup-

ského zámku v Kroměříži se navracení církevního majetku pravděpodobně nedotkne. Totéž 

platí o Podzámecké a Květné zahradě. „U takových věcí, jako je zámek, by církev nemusela 

mít na jejich provoz.“ řekl.

12. 1. prohlásil olomoucký arcibiskup Jan Graubner v MF Dnes Olomoucký kraj: „Několik 

budov užívají neziskové organizace, jako jsou například Arcidiecézní muzeum, Muzeum 

Kroměřížska či Konzervatoř Evangelické akademie. Z takových budov není žádný zisk, ale 

jsme rádi, že slouží veřejnosti a jsou opravené.“

Otevřené brány kostelů
Od počátku května do konce září představovali školení průvodci zájemcům historii a vyba-

vení dvaceti kostelů ve Zlínském kraji. Do akce Otevřené brány byly v Kroměříži zapojeny 

kostely: Kostel sv. Jana Křtitele, kostel sv. Mořice, kostel Nanebevzetí Panny Marie. Šlo 

o čtvrtý ročník akce. Zlínský kraj vydává při té příležitosti dobré propagační tiskoviny. Jde 
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hlavně o stejnojmenného průvodce kostely převážně psaného PhDr. Janou Spathovou (i v ci-

zojazyčných mutacích) a zajišťuje vyškolení průvodců, jehož se v květnu zúčastnilo 57 osob.

Projekt Otevřené brány vznikl ve Zlínském kraji díky společné iniciativě Arcibiskupství olo-

mouckého, Zlínského kraje (hradí většinu prostředků na chod projektu), měst, obcí, farnos-

tí, Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci a Centrály cestovního ruchu Východní 

Moravy s cílem ukázat veřejnosti estetické a duchovní bohatství církevních staveb.

Noc kostelů
1. 6. se zapojilo v Kroměříži do akce Noc kostelů čtrnáct kostelů, kaplí a modliteben. Byly 

to:

Štěchovice, kaple sv. Floriána; Kaple Panny Marie a kaple sv. Stanislava Kostky v Arcibis-

kupském gymnáziu s akcí Po stopách kardinála Fürstenberga aneb Výlet do historie blízké 

i vzdálené obou kaplí Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži – v režii studentů AG; Kaple 

sv. Kříže; Kaple sv. Vincence; Kostel Českobratrské církve evangelické s videoprojekcí Pa-

mátky české a moravské reformace, kostely a modlitebny a jiné evangelické památky s ži-

vým komentářem. S komorní hudbou v podání studentek kroměřížské konzervatoře; Kostel 

Československé církve husitské – Milíčův sbor s hudebním preludiem a výtvarnými dílnami 

s možností výroby malého upomínkového svícnu. S pásmem poezie a hudby za doprovodu 

kytary Juraje Jordán Dovala, faráře CČSH z Hodonína, autora duchovní literatury, hudeb-

níka, s hudbou v podání varhan a fl étnového souboru. Na varhany hrál Ctibor Palich, na 

fl étny děti ze soukromé ZUŠ D-Music pod vedením Šárky Janišové. Zpívala Iva Svobodová. 

Pak přednášel farář Marek Ryšánek o významu knihy žalmů pro současného člověka; Kostel 

Nanebevzetí Panny Marie – rozeznění zvonů v 18 a v 18.40 hodin, mše svatá, vždy po čase 

proběhla prohlídka kostela s průvodcem. V 19 hodin a v 21 hodin prohlídka věže kostela až 

na její vrchol, odtud prohlídka Kroměříže i zvonů. Čtrnáct Božích pomocníků na živo aneb 

Živé sochy! – V kostele P. Marie obživly sochy z oltáře Čtrnácti Božích pomocníků; Kato-

lický kostel sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické léčebně; Kostel sv. Jana Křtitele; Kostel 

sv. Mořice; Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje s přednáškou protojereje MUDr. Mgr. 

Františka Stehlíka Kam kráčí křesťanství? Večerní bohoslužba, chvalozpěv k přesvaté Boho-

rodici, čtení chvalozpěvu (akathist) na počest přesvaté Bohorodice Vatopedské, prezentace 

a ukázky ze života pravoslaví v různých zemích světa. Odkaz sv. Rostislava – jak se pravo-

slavná víra dostala do Čech a na Moravu. V přestávkách mezi jednotlivými body programu 

večera zazněly ukázky liturgické pravoslavné církevní hudby. Došlo na prohlídku chrámu 

s komentářem; Zámecká kaple sv. Šebestiána v Arcibiskupském zámku.

Trhy a jarmarky

Jarmarky v Kroměříži 2012
30. 3.  Velikonoční jarmark

18. 5.  Hrnčířské a keramické trhy, šlo o třetí ročník, výrobky předváděli hlavně hrn-

číři a keramici z ČR a Slovenska. Doplnily je 1. farmářské trhy – vajíčka, hod-

ně uzenin, ryby, méně zeleniny. 

8. a 9. 6.  Středověký jarmark

29. 6.– 2.  farmářské trhy

27. 7.  Jarmark slovenských řemeslníků a 3. farmářské trhy
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24. a 25. 8.  Dožínkový jarmark

21. 9.  Jarmark ručních prací a šperků a 4. farmářské trhy

19. 10. .  farmářské trhy

11. 11.  Svatomartinské hodování

29. a 30. 11.  Magické Vánoce

První z jarmarků
30. 3. se uskutečnil od 8 do 18 hodin na Velkém náměstí Velikonoční jarmark lidových řeme-

sel, výrobky nabízeli řemeslníci z Čech, Moravy i Slovenska.

Odpoledne od 15.30 hodin do 17 hodin došlo na náměstí na kulturní program s velikonoční 

tématikou. Představil se folklórní soubor Míkovjan, dětský folklórní soubor Míkovjánek, 

Ženský pěvecký sbor z Míkovic a cimbálová muzika Mladí burčáci.

3. ročník jarmarku slovenských řemeslníků
27. 7. proběhl třetí ročník jarmarku řemeslníků ze Slovenské republiky (dráteníci, vyšívač-

ky, šperkaři) tentokrát spojený se 3. farmářskými trhy (ryby, uzeniny). Během kulturního 

programu v podvečer vystoupl folkový zpěvák Pavel Dobeš s největšími hity (Jarmila) i s pí-

sničkami, které kdysi propadly na festivalech angažované písně v Sokolově. Řemeslnických, 

pekařských, keramických, vyšívačských stánků bylo dost, kovářský žádný a stejně tak téměř 

nic z výpěstků zahrad a zahrádek z okolí Kroměříže.

Podzimní farmářský trh
19. 10. proběhl na Velkém náměstí pátý farmářský trh. Zájem byl o burčák z Lednice, sýry, 

koření, perníky, čerstvá vejce, četně byla zastoupena řeznictví, více než obvykle bylo cibule, 

česneku, brambor, podzimních květin. Lidé si ale mohli koupit i doplňky do bytů v podobě 

košíků sušených či živých květin a přehozů nebo deček. Odpoledne vystoupila dechovka 

Vážaňanka a skupina Diamant.

Vánoční trhy
14. 12.–23. 12. probíhaly Vánoční trhy v Kroměříži. Pořádalo je město Kroměříž a inter-

netové Radio Kroměříž. Adventní trhy na Velkém náměstí byly koncipovány jako komorní 

s předvánoční atmosférou. 14. 12. byly v 15 hodin zahájeny úvodní slovem starostky Daniely 

Hebnarové. Pak bylo pokřtěno nové Radio Kroměříž a se svým psem Artušem zatančila Mar-

ta Němcová. Od 17.00 hodin byly promítány krátké fi lmy pro děti.
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ŠKOLSTVÍ

A KULTURA

– školy

– pomoc dětem

– zájmová činnost

– divadla

– tanec

– koncerty

– výběr z plesů

– galerie a umělecká sdružení

– kulturní instituce

– konference a semináře

– fi lm a rádio

– regionální tisk a publikace
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Ministr školství kdysi pracoval v Kroměříži
2. 5. se novým ministrem školství stal aktem jmenování prezidentem Václavem Klausem 

bývalý rektor a současný prorektor Masarykovy univerzity Brno prof. Petr Fiala. 

Proti odbornosti nového ministra nic nenamítala ani opozice. Profesor politologie Fiala stál 

v čele brněnské Masarykovy univerzity po dvě funkční období (2004–2011). Fiala se narodil 

1. září 1964 v Brně. Absolvoval studium historie a bohemistiky na tamější univerzitě, na 

které po roce 1989 spoluzakládal katedru politologie. V roce 1996 se habilitoval na Univer-

zitě Karlově v Praze, v roce 2002 byl jmenován prvním profesorem politologie v ČR. V roce 

2004 působil ve funkci děkana Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a v letech 

1996–2004 stál v čele brněnského Mezinárodního politologického ústavu.

Po studiích pracoval v letech 1988, 1989 jako historik Muzea Kroměřížska a kurátor sbírky 

historie, jak kronikáři ( P. Pálkovi) řekl asi tak v roce 1997, když ho tento zval přednášet na 

konferenci Židé a Morava do Muzea Kroměřížska, nikdy nepočítal s tím, že by v Kroměříži 

zůstal trvale.

Oslava výročí Mateřská a základní školy speciální
18. 9. odpoledne oslavila Mateřská a základní škola speciální v Kroměříži na Velkém náměstí 

20. výročí založení. Blahopřáli přímo na náměstí starostka Daniela Hebnarová a náměstek 

hejtmana Zlínského kraje Libor Lukáš jako zástupce zřizovatele. Děti pak zahrály divadel-

ní představení o Šípkové Růžence, následně tancovala děvčata z dětských domovů v rámci 

projektu Hanky Kynychové Hejbejte se a zpívejte. ODS se při této příležitosti prezento-

vala v rámci předvolební kampaně do zastupitelstva Zlínského kraje, kroměřížská rodačka 

a cvičitelka aerobiku Kynychová vyjadřovala na plakátech i na internetu podporu starostce 

Hebnarové. Velmi dobrý byl prodej rukodělných výrobků dětí, stánek zde měla i Knihovna 

Kroměřížska, která prezentovala čtečky knih a prodávala vyřazené knihy za 1 Kč.

Mateřské školy

Zápis dětí do školek
Rada města Kroměříže rozhodla o 7. 5. až 11. 5. jako o termínu pro přijímání dětí k před-

školnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných městem Kroměříž. 

Počty dětí v MŠ Kroměříž 
Město Kroměříž zřizuje 10 školek, pro rok 2012/13 je navštěvuje 1 083 dětí, z nich 318 jde 

do školky prvně.

MŠ Nové děti Celkem 2011/2012 Celkem 2012/2013
Kollárova  51 168 168

Žižkova  38 132 132

Gorkého  48 153 163

Mánesova  52 186 186

Postoupky  12 25 25

Štítného  24 78 78

Spáčilova  32 130 130
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Páleníčkova  36 103 103

Osvoboditelů 14 50 50

Malý Val  11 50 48

Celkem 318 1 075 1 083

Mateřská škola Ředitelky školek Adresa
MŠ Kollárova Stanislava Jančová Kollárova 3945/2

MŠ Žižkova Bc. Libuše Kopalová Žižkova 4019/43

MŠ Gorkého Bc. Šárka Hrdinová Gorkého 2566/1

MŠ Mánesova Mgr. Jaroslava Loučková Mánesova 3766/1

MŠ Postoupky Jarmila Krejčiříková Postoupky 78

MŠ Štítného Milada Šromotová Štítného 3712/4

MŠ Spáčilova Dagmar Vávrová Spáčilova 3239/18

MŠ Páleníčkova Jana Řachová Páleníčkova 2851/5.

MŠ Osvoboditelů Věra Kopačková Osvoboditelů 60/49, Vážany

MŠ Malý Val Marie Rudolfová Malý Val 1549/23 

Základní škola 
a mateřská škola při 
zdravotnickém zařízení

PhDr. Mgr. Emílie Dvořáčková Havlíčkova 1265/50

Základní škola 

a mateřská škola 

speciální

Mgr. Miroslava Malenovská Františka Vančury 3695/2

Základní škola a mateřská škola při zdravotnickém zařízení
Škola sdružuje tyto součásti:

Základní škola, Havlíčkova 1265, kapacita 90 žáků.

Mateřská škola, Havlíčkova 660, kapacita 24 žáků.

Školní družina, Havlíčkova 1265, kapacita 20 žáků.

Zřizovatel: Zlínský kraj.

Základní škola a mateřská škola speciální
Odloučené pracoviště: Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křižná 782

Mateřská škola speciální, kapacita 12 dětí.

Základní škola: kapacita 68 žáků

Přípravný stupeň základní školy speciální, kapacita 12 žáků

Školní družina, kapacita 20 žáků

Školní klub, kapacita, 8 žáků

Zřizovatel: Zlínský kraj

Mateřská škol speciální a přípravný stupeň Základní školy speciální jsou přímo určeny dě-

tem se zdravotním postižením ve věku 3–8 let, vzdělávání dětí a péče o ně jsou zaměřeny 

přímo na typ postižení. Přijetí je indikováno na základě speciálně pedagogického centra 

a registrujícího lékaře. 

Škola se specializuje na kombinované postižené a autismus.
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Detašované pracoviště MŠ Gorkého pro děti zdravotníků
Od září 2011 funguje v objektu bývalé oční školy v Gorkého ulici předškolní zařízení, které 

je detašovaným pracovištěm MŠ Gorkého. Přednostní právo do jedné ze dvou tříd tu mají 

děti zaměstnanců Kroměřížské nemocnice, z jejichž prostředků byl objekt rekonstruován. 

Kapacita školky 50 dětí je naplněna.

Pohřbívání Morany
22. 3. vyšly do ulic děti z Mateřské školy Kollárova a z folklorního souboru Razmarýnek při 

Základní škole Slovan, aby v řece Moravě pohřbily Moranu. Několik dětí bylo oblečeno v ha-

náckých krojích, u lávky přes Moravu si zatančily a zazpívaly. Vhozením bíle oděné loutky 

ze slámy z lávky do vody, měla kolem krku náhrdelník ze slepičích skořápek, se rozloučily se 

zimou

Prázdninový provoz školek 2012
Město jako zřizovatel většiny školek zajišťovalo letní provoz alespoň v jedné z nich. Prvních 

čtrnáct dní prázdnin fungovaly všechny školky. Od 16. do 31. července byla otevřená mateř-

ská škola ve Spáčilově ulici. Od prvního do sedmnáctého provoz zajišťovala školka na Štít-

ného ulici. Potom normálně fungovaly i další mateřské školy. Střídající se školky poskytovaly 

hlídání pro děti ze všech školek z města, ale musely být předem přihlášené. Nabídku dávaly 

v květnu, do konce školního roku měli rodiče možnost děti přihlásit. Ráno a odpoledne měli 

otevřenu jednu třídu, přes dopoledne, kdy bylo nejvíc dětí se dělily na třídy dvě na oběd. Na 

spaní byly děti zvlášť. Provoz končil v 16.15 h. Na začátku prázdnin chodilo 26 dětí z pře-

dem nahlášených 46. Taxa pro děti z jiných školek za prázdninový provoz činila za třináct 

dnů sto sedmdesát korun, pro děti do té které školky příslušné to bylo dvě stě třicet pět 

korun za celý srpen.

Zápisy do mateřských školek a problémy s místy pro děti
Začátkem května se konaly zápisy dětí v mateřských školách v Kroměříži. V Mateřské škole 

Spáčilova nemohli přijmout třicet dětí z hlásících se padesáti osmi. V roce 2011–2012 tam 

chodilo sto třicet dětí v pěti třídách. Na MŠ Malý Val byla kapacita čtyřicet osm dětí roz-

dělených do dvou tříd. Přihlášky na příští školní rok si vyzvedlo dvacet pět rodičů přijato 

mohlo být jedenáct dětí. Naopak MŠ ve Vážanech odmítla jen 2 děti z 15 přihlášených. 

V Mateřské škole Mánesova nově přijali čtyřicet pět dětí. V mateřských školách se počet při-

jatých dětí odvíjí od toho, kolik mají dětí v posledním předškolním roce. Někteří předškoláci 

stále čekali, zda budou mít odklad školní docházky, podle toho se situace vyvíjela až do doby 

těsně před začátkem školního roku.

Přesun školky z Malého Valu do Mánesovy ulice
Do prostor někdejší Praktické školy v Mánesově ulici se od prázdnin stěhovala Mateřská 

škola Malý Val – tedy děti a učitelky. Budova školky Malý Val nebyla v majetku města a vlast-

ník řekl, že potřebuje část objektu pro sebe. Po prázdninách převládala teze, že Mateřská 

škola Malý Val by měla fungovat samostatně jako dosud, jen v nových prostorách, a to 

v sousedství stávající Mateřské školy Mánesova. Přestavba prostor bývalé praktické školy na 
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mateřskou školku počítala s náklady 4,8 milionu korun. Přes prázdniny vznikl projekt, pak 

došlo k rekonstrukcím a školka měla být od Nového roku zprovozněna. V závěru roku 2012 

byla škola přestěhována do objektu Mánesova 3880, objektu po praktické škole. Část budovy 

je využívána chráněnou dílnou Horizont. MŠ má dvě třídy s kapacitou téměř 50 dětí. Nové 

prostory byly otevřeny 3. 1. 2013. Rekonstrukce objektu do té doby stála 3,8 milionu korun. 

V roce 2013 měla být budova školky zateplena a upravena zahrada.

Strašidelný den a lampionový průvod MŠ Spáčilova
31. 10. uspořádala tematický Den plný strašidel mateřská škola ve Spáčilově ulici v Kromě-

říži. Každá třída měla připraven program. Předškolní děti odpoledne předvedly Strašidlácké 

běsnění rodičům. Po setmění prošel lampionový průvod dětí a rodičů nejen z této školky 

Podzámeckou zahradou. 

Základní školy

Počty dětí v ZŠ Kroměříž
Město Kroměříž zřizuje 6 základních škol, do kterých v roce 2012/2013 chodí 2341 žáků, 

což je o 47 více než v roce 2011/2012. Do prvních tříd nastupuje 303 žáků.

   

ZŠ Kroměříž

Třídy První třídy Celkem 2011/2012 Celkem 2012/2013

Slovan 110  878 910

Oskol  46 366 387

U Sýpek  24  240 238

Komenského  27 251 238

Švabinského  46  222 221

Zachar 50  337 347

CELKEM  303 2294 2341
   

ZŠ Kroměříž Ředitelé a ředitelky Adresy kroměřížských ZŠ

Církevní ZŠ RNDr. Olga Loučková Velké náměstí 49

Slovan Mgr. Jaroslav Němec Zeyerova 3354/2

Oskol PaedDr. Oldřich Gejda Mánesova 3861/5

U Sýpek RNDr. Eva Šílová U Sýpek 1462/2

Komenského PaedDr. Marie Viktorinová Komenského náměstí 440/2

ZŠ Zámoraví Mgr. Miroslav Plaček Švabinského nábřeží 2077/27

Zachar Mgr. Petra Fečková Albertova 4062/8

Církevní základní škola Kroměříž
Sídlo školy: Velké náměstí 49/43

Ředitelka: RNDr. Olga Loučková

Zástupkyně ředitele: Mgr. Petra Macečková (sestra Zuzana)
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Škola byla zřízena Arcibiskupstvím olomouckým dne 1. 7. 1998 jako církevní organizace. 

Tato škola ještě jako státní škola s křesťanským zaměřením zahájila vyučování 1. 9. 1994, pak 

změnila zřizovatele. Při existenci předškolního zařízení s křesťanským zaměřením a středo-

školského zařízení – Arcibiskupského gymnázia (AG) – doplnila článek v posloupnosti 

křesťanské výchovy a vzdělávání v regionu.

Výuka probíhá na dvou místech. I. stupeň, kde je 5 kmenových tříd, je umístěn v budově na 

Velkém náměstí a II. stupeň se 4 třídami je v pronajatých prostorách Arcibiskupského gym-

názia. Kapacita školy je 170 žáků.

Zápis dětí do základních škol
Rada města Kroměříže rozhodla o termínu 7. 2.– 8. 2. od 14. hodin do 18. hodin pro zápis 

dětí do prvních ročníků základních škol zřizovaných městem Kroměříž.

Symbol ZŠ Slovan odstraněn
Z nádvoří ZŠ Slovan bylo kvůli špatnému technickému stavu soklu odstraněno koncem srp-

na sousoší kosmonautů V. Remka a A. Gubareva. Sousoší bylo uloženo v areálu Kroměříž-

ských technických služeb.

Vyhláška o přestávkách
Od září 2012 začala platit nová vyhláška, která školám umožní zkrátit přestávky nebo pro-

táhnout na prvním stupni dopolední vyučování na šest hodin. Tyto změny si vyžádali sami 

ředitelé, aby si usnadnili organizaci výuky a ulehčili dojíždějícím školákům. „Žáci mohou 

mít v dopoledním vyučování nejvýše šest vyučovacích hodin a v odpoledním vyučování nej-

výše šest vyučovacích hodin,“ uvádí vyhláška s tím, že konkrétní počet hodin na prvním 

stupni si ale stanoví škola sama. Vyhláškou bylo dáno, že případech hodných zvláštního 

zřetele lze zkrátit některé desetiminutové přestávky na nejméně pět minut a přestávku mezi 

dopoledním a odpoledním vyučováním na nejméně 30 minut. Školy musí nově taky zajišťo-

vat nad dětmi dozor v době polední přestávky, kdy už školáci nebudou v jídelně.

Cena vybavení dítěte jdoucího do I. třídy ZŠ
Vybavení pro dítě jdoucí do první třídy základní školy v roce 2012: Školní brašna, penál, psa-

cí potřeby, pastelky, ořezávátko, guma, nůžky, vodové barvy, tempery, voskovky, plastelína, 

lepidlo, kelímek na vodu a různé druhy štětců, desky na sešity, na čísla, písmena, pracovní 

deska, pytlík na tělocvik a na přezůvky, krabička na svačinu, láhev na pití. I s brašnou za 

průměrných 1 200 Kč to vycházelo celkem na přibližně 2 500 Kč.

Konec pastelkovného.
Rodiče prvňáků přišli s počátkem nového školního roku 2012/2013 o pastelkovné (800 ko-

run, kterými stát dosud přispíval na výbavu dětí do první třídy). Rozhodlo o tom minister-

stvo školství ČR tři týdny před začátkem školního roku. Zrušený příspěvek na pomůcky pro 

prvňáky, který dosud základním školám posílal stát, v některých krajích České republiky 

nahradily peníze z rozpočtů hejtmanství, ne tak ve Zlínském kraji.

Ceny obědů ve školních jídelnách stouply
Většina školních jídelen na Kroměřížsku kvůli vyšší dani z přidané hodnoty zdražila k prv-

nímu lednu 2012, ostatní se k nim přidaly do začátku školního roku 2012/2013. Rodiče 

školáků ve školní jídelně na Riegrově náměstí, která vaří pro děti ze ZŠ Komenského a pro 
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ZŠ speciální a praktickou za děti platí od 1. 1. 2012: Za děti ve věku 6–10 let za oběd dva-

cet korun, 11–14 let třiadvacet Kč, za děti starší 15 let šestadvacet korun. Školní jídelna 

při ZŠ Slovan a ZŠ Zámoraví: obědy pro děti 6–10 let – 19 Kč, pro děti od 11 let – 22 Kč. 

Středoškoláci z Obchodní akademie v Kroměříži platí od školního roku 2012/2013 – 28 Kč 

za oběd. Student Arcibiskupského gymnázia (AG), který není ubytován v Domově mládeže, 

platí za oběd 33 Kč, když tam je ubytován – šestadvacet korun. Malé děti z Církevní základ-

ní školy, které chodí do jídelny AG na obědy platí za oběd 23 Kč.

Jarní prázdniny
20. 2. začaly ve Zlínském kraji a tedy i v Kroměříži jarní prázdniny – do 24. 2.

Ocenění škol, které dobře bojují proti tzv. patologickým jevům
11. 4. se uskutečnilo v uherskohradišťské Galerii Reduta vyhodnocení tzv. minimálních pre-

ventivních programů škol a školských zařízení Zlínského kraje zaměřených na prevenci ne-

žádoucích sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží, jakými jsou kriminalita, šikana, 

užívání drog, kouření či vandalismus. Oceněni byli zástupci sedmnácti nejlépe hodnocených 

školských institucí. Jednalo se o devátý ročník oceňování. Mezi 17 oceněnými školami z ce-

lého kraje čteme jména škol: Základní škola Zámoraví, Kroměříž. Základní škola praktická 

a Základní škola speciální Kroměříž.

Škola hrou – počítače ve výuce
14. 6. proběhla v Domě kultury v Kroměříži závěrečná konference k projektu Škola hrou–po-

čítače ve výuce kroměřížských základních škol, který dotoval Evropský sociální fond a státní 

rozpočet ČR. Konference se zúčastnilo na 70 učitelů, učitelé ZŠ Komenského nám., Oskol 

a Zámoraví představili výukové materiály vytvořené pomocí techniky pořízené z projektu 

(počítače, kamery, fotoaparáty, interaktivní tabule). Tvůrci výukových materiálů pocházeli 

ze Základních škol: Zachar, Slovan, U Sýpek, Komenského náměstí, Zámoraví, Oskol. 

Speciální školy

Speciální školy Ředitelky Adresy

Základní škola a mateřská 
škola při zdravotnickém 
zařízení

PhDr. Mgr. Emílie Dvořáčková Havlíčkova 1265/50

Základní škola a mateřská 
škola speciální

Mgr. Miroslava Malenovská Františka Vančury 3695/2

Základní škola praktická 
a Základní škola speciální

PaedDr. Marie Kirilenková 1. máje 209/14

Základní škola a Mateřská škola speciální
Ředitelka: Mgr. Miroslava Malenovská

Zástupkyně ředitelky pro vzdělávání: Mgr. Ludmila Kočí

Zástupkyně ředitelky pro poradenství: Mgr. Eva Stupňáková

Jde o školu pod kopcem Barbořina pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, 10 tříd 

pro 70–75 dětí. 
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Základní škola praktická a Základní škola speciální
Sídlo školy: 1. máje 209/14

Ředitelka: PaedDr. Marie Kirilenková

Zřizovatel Zlínský kraj

Základní a mateřská škola při zdravotnických zařízeních
Škola se třemi pracovišti, při Psychiatrické léčebně, při ortoptickém oddělení, při nemocni-

ci. Vyučují se zde žáci všech typů škol od 1.–9. třídy. 

Dvě oddělení má mateřská škola, jedno oddělení školní družina. Jde o zajištění výuky během 

léčby.

Střední školy

Ocenění pedagogů
28. 3. na Den učitelů udělil Zlínský kraj ocenění za pedagogickou činnost a významný přínos 

pro vědu a vzdělávání mladé generace 15 pedagogickým pracovníkům. Pedagogové dostali 

ceny ve Sloupovém sále Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Z Kroměříže 

byli oceněni: Petr Hajný, ředitel Střední školy hotelové a služeb Kroměříž, Stanislava Pospí-

šilová, učitelka Tauferovy střední odborné školy veterinární Kroměříž a Miroslav Školoudík, 

do starobního důchodu odcházející ředitel Střední školy – COPT Kroměříž.

Státní maturity
Dlouho odkládané a široce diskutované státní maturity skončily fi askem. V roce 2012 byly 

jak český, tak cizí jazyk povinnými zkouškami. Možnost výběru pro třetí povinnou zkoušku 

byla mezi matematikou, občanským a společenskovědním základem a informatikou. Skandál 

provázel těžší verzi maturit z matematiky, kterou nezvládlo téměř sedmnáct procent studen-

tů z celkově 1 716, kteří test absolvovali. Několik úkolů bylo tak časově náročných, že se to 

téměř nedalo stihnout. Za chybu se jménem ministerstva školství omluvil ministr školství 

prof. Petr Fiala. Následně byl 8. 6. ministrem školství odvolán ředitel instituce CERMAT, 

která maturity připravovala. Učitelé, studenti i odborníci si stěžovali i na maturitní písemné 

práce. Jejich hodnocení prý nerozuměli a nebylo podle nich objektivní. Tento ročník matu-

rit stál na 207 milionů korun. Z maturujících v řádném termínu neuspělo nejvíce studentů 

z matematiky 15,7 % – v roce 2011 to bylo 14,4 %. Nejvíce se zhoršily výsledky z češtiny. 

V roce 2011 dostal pětku každý desátý, u prvního ročníku státních maturit 2012 to bylo 

7,6 %. Nejlepší byla gymnázia, kde bylo 4,4 % propadlíků, na technických a obchodních 

středních školách to bylo téměř 19 procent. V nástavbových oborech nezvládlo maturitu 

43,3 % studentů.

Ocenění žáků a studentů
14. 6. proběhlo v Mramorovém sále zámku ve Vsetíně slavnostní ocenění žáků Zlínského 

kraje za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti nebo za mimořádný čin. Mimoškolní čin-

nost byla hodnocena v oblastech: humanitní, přírodovědné, technické, umělecké a sportovní. 

Z 49 návrhů vybrali krajští pracovníci pro oblast školství 29 žáků k převzetí ocenění. Z Kro-

měřížských studentů na 9. místě skončil Jan Havlík, kterého navrhla Střední škola hotelová 

a služeb Kroměříž za obor pekař a na 29. místě Tomáš Zezulák z téže školy za obor hotelnictví.
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Gymnázium Kroměříž
Sídlo: Masarykovo nám. 496

Zřizovatel: Zlínský kraj

Ředitelka: Mgr. Jana Polachová

Statutární zástupkyně ředitelky: Mgr. Ruth Vašíčková

Zástupce pro organizaci pedagogického procesu: Mgr. Pavel Hajna

Nejvyšší povolený počet žáků ve škole 630

Gymnázium Kroměříž 

Počet tříd Počet žáků 
k 1. 10. 2011 

Počet žáků na třídu
podle stavu k 1. 10. 2011 

Gymnázium osmileté 16 463 28,94 

Gymnázium čtyřleté 4 119 29,75 

Partnerské školy: 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzita Hradec Králové, Evropský polytechnický in-

stitut, s.r.o., Kunovice, VUT Brno, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 

Ústav matematiky 

Nové školící centrum
2. 5. byla zahájena činnost nového krajského školícího centra na Gymnáziu Kroměříž. Jde 

o páté tzv. „PiL centrum“ ve Zlínském kraji. Mají se v něm dále vzdělávat pracovníci škol 

a školských zařízení. Vzdělávací kurzy jsou dotovány softwarovou společností v rámci pro-

gramu Microsoft Partneři ve vzdělávání a zaměstnancům škol jsou poskytovány bezplatně. 

Koordinátorem vzdělávání je Jiří Chytil z kroměřížského gymnázia. Školící centrum zajišťu-

je též akreditované kurzy v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Certifi kát k zahájení činnosti centra převzala ředitelka Gymnázia Kroměříž Jana Poláchová 

z rukou programové ředitelky pro školství Kataríny Rohačekové. 

Nová kotelna
Rada Zlínského kraje schválila za svém zasedání 28. 5. opravu kotle a topného systému 

v Gymnáziu Kroměříž s dotací 2 197 000 korun s tím, že stávající kotle jsou zastaralé a je-

jich provoz je nákladný a nehospodárný. Nestačí dostatečně zajistit teplo pro celou školu. 

Oprava byla zahájena před letními prázdninami tak, aby bylo vše dokončeno v nastávající 

topné sezóně. 

130. výročí založení
22. 6. oslavilo Gymnázium Kroměříž 130. výročí založení. Program byl zahájen ve čtvrtek 

21. 6. položením kytice na hrob prvního ředitele školy Františka Višňáka na kroměřížském 

hřbitově a k pamětní desce obětem války ve vestibulu gymnázia. Odpoledne následovalo 

divadelní představení Ťululum studentů pod vedením Vlastimila Tučka v Sokolském domě. 

22. 6. oslavy začaly dnem otevřených dveří gymnázia, který pokračoval i 23. 6. Hlavní 

program oslav se odehrál ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku v pátek 22. 6. od 

10.00 hodin. Na začátku zazněla hymna a následovalo úvodní slovo moderátorů a proslov 

ředitelky školy. O kulturní náplň dopoledne se postarali žáci a učitelé školy. Hlavní část 
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setkání zajistily Malý a Velký pěvecký sbor gymnázia. Střípky z historie doprovodili slovem 

učitelé Irena Procházková a Vlastimil Pospíšil. Aktivity žáků reprezentovali například spo-

lečenským tancem Tereza Sedláková z tercie a kvartán Jaroslav Pospíšil. Obdobný průběh 

měly oslavy konané od 16 do 18 hodin na Velkém náměstí – tance, vystoupení pěveckých 

sborů a pásmo z historie školy. Kromě Velkého a Malého pěveckého sboru se prezentovalo 

i pěvecké uskupení PaedDr. Evy Kočařové ZeSrandy. Program byl doplněn třemi výstavami: 

V budově gymnázia výstava obrazů absolventa školy Jaromíra Bergera, výstava fotografi cká 

v Muzeu Kroměřížska s názvem Sto třicet obrazů ze života gymnázia a výstavu věnovanou 

všem kroměřížským gymnáziím pořádal Státní okresní archiv Kroměříž na Velehradské ulici. 

Starší absolventi vesměs litovali, že vedení školy opustilo letitou tradici pořádání setkání 

absolventů v rámci výročí. Při předchozích výročích se část ročníků sešla v Domě kultury, 

část v sále Psychiatrické léčebny a část nejmladších v prostorách diskotéky Slady. Byla to 

dobrá tradice.

Arcibiskupské gymnázium
Sídlo: Pilařova 3

Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké

Ředitel: Mgr. Štěpán Bekárek

Zástupci ředitele školy: Mgr. Libor Ondráček, Mgr. Vladimír Koutný

Škola poskytuje gymnaziální vzdělání všeobecného a humanitního zaměření. 

Otevírá 18 tříd: 6 tříd šestiletého gymnázia (prima až sexta) a 12 tříd čtyřletého gymnázia 

(A–C v každém ročníku). 

Součástí výuky jsou povinné hodiny náboženství (1–2 hodiny týdně) a možnost studovat lati-

nu. Škola nabízí výchovu v křesťanském duchu s možností účasti na mši svaté ve školní kapli.

Družební školy AG: Slovensko: Gymnázium Jana Bosca Šaštín–Stráže; 

  Gymnazium sv. Františka z Assisi v Žilině

 Německo:  Marien – gymnasium Kaufbeuren; 

  Egbert gymnasium Münsterschwarzach

 Rakousko:  BRGKrems 

 Polsko:  Zasadnicza Szkola Zavodova Piekary Slaskie

Nové hřiště v Arcibiskupském gymnáziu
V areálu Arcibiskupského gymnázia otevřeli s novým rokem nové víceúčelové hřiště. Na 

úvod školní kaplan P. Pavel Stuška přítomné seznámil s průběhem i důvodem výstavby to-

hoto hřiště a fi nanční stránkou projektu. Celkové náklady na vybudování činily 990 000 Kč 

a byly hrazeny z darů od podnikatelů a sponzorů, rodičů studentů a přátel AG, z výtěžku 

plesů AG, z darů od studentů a jiných drobných zdrojů. Kaplan P. Stuška připomněl, že 

hřiště bude sloužit nejen studentům a zaměstnancům AG, ale také žákům Církevní základní 

školy v Kroměříži. Dvůr, na kterém se hřiště nachází, dříve zvaný „dlážděný“, byl přejmeno-

ván na „Tereziin dvůr“.

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola 
v Kroměříži
Sídlo školy:  Kroměříž, 1. máje 221

Zřizovatel:  Zlínský kraj
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Ředitel:  PhDr. Jaromír Beran

Statutární zástupkyně ředitele: PhDr. Marie Račanská

Typ
školy

Počet 

tříd

Počet 

žáků

Počet žáků podle 

stavu na třídu

k 30. 6. 2012

Přepočtený počet 

pedagogických

pracovníků

Počet žáků 

na přepočt. 

ped. pracovníků

SOŠ  8  238  30,00 20,83 11,64

VOŠ  6  180  30,00 11,70 14,68

VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská
Sídlo školy:  Štěchovice 1358

Zřizovatel:  Zlínský kraj

Ředitel:  Ing. Milan Zeman

Statutární zástupce: Ing. Mgr. Michal Pospíšil

Části školy: Střední průmyslová škola ukončená maturitou. Počet žáků 98, studijní obory 

analýza potravin, technologie potravin.

Vyšší odborná škola ukončená absolutoriem se získáním titulu Dis: 67 studentů, studijní 

obory technologie a hygiena potravin, zpracování mléka

Bakalářské VOŠ studium se studijním programem chemie a technologie potravin se zaměře-

ním na zpracování mléka a mléčných výrobků ukončilo absolutoriem 6 studentů. Ve školním 

roce 2012/2013 do něho bylo přihlášeno 53 studentů.

21. 9. škola oslavila 110. výročí svého založení, oslavy probíhaly v Domě kultury v Kroměříži 

za účasti hejtmana Stanislava Mišáka.

Obchodní akademie Kroměříž
Sídlo: Obvodová 3503

Ředitel: PhDr. Mojmír Šemnický

Zástupce ředitele: Ing. Miroslav Spáčil

Zřizovatel: Zlínský kraj

Počty žáků školy k 30. 9. 2011 

Denní forma vzdělávání 

ročník počet žáků z toho chlapců z toho dívek 

1.  46 16  30 

2.  60 26  34 

3.  79 16  63 

4.  95 36  59 

celkem 280 94 186 
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Distanční forma vzdělávání

počet žáků z toho chlapců z toho dívek 

celkem  6  4  2 

18.–19. 4. proběhlo v Karlových Varech mistrovství ČR žáků středních škol v grafi ckých 

předmětech. Za Obchodní akademii Kroměříž nastoupila Marcela Pěchová z 2.C, která 

soutěžila v disciplíně desetiminutový opis textu. Zvládla 4 163 úhozů. Během opisu udělala 

3 chyby. Při penalizaci 50 úhozů za chybu je to 401 čistý úhoz za minutu s přesností 0,072 % 

chyb. V konkurenci 27 soutěžících obsadila 10. místo.

Tauferova SOŠ veterinární
Sídlo: Koperníkova 1429

Zřizovatel: Zlínský kraj

Ředitelka školy: Mgr. Božena Floriánová (do 31. 7. 2012)

Zástupkyně ředitelky školy pro odbornou praxi: Mgr. Blažena Kubíčková (od 1. 8. 2012)

Zástupce statutárního orgánu: MVDr. Jan Kratochvíl

Vyučované obory: Veterinářství 267 studentů, veterinární prevence 86 studentů – celkem 

353 studentů. Obory mají tři orientace: Zooveterinární, chov exotických zvířat, hygiena 

zpracování potravin.

Předávání vysvědčení
Hejtman kraje Stanislav Mišák (ČSSD) se jako někdejší absolvent v neděli 3. 6. ve Sněmov-

ním sále Arcibiskupského zámku zúčastnil slavnostního předávání maturitních vysvědčení 

studentům Tauferovy střední odborné školy veterinární Kroměříž. Vedle něho se akce účast-

nilo vedení školy a jeho stranický kolega, místostarosta Kroměříže a senátor Miloš Malý.

60. výročí založení Tauferovy střední odborné školy veterinární v Kroměříži
30. 6. se sjela do města svých studií asi tisícovka bývalých absolventů Tauferovy střední od-

borné školy veterinární v Kroměříži. Účastníci sjezdu spolu s dnešními studenty, pedagogy 

a přáteli školy oslavili 60. výročí jejího založení. Přítomen byl i absolvent školy hejtman 

Zlínského kraje Stanislav Mišák. 

Škola navázala na Rolnickou chlapeckou školu a Dívčí hospodyňskou školu z druhé poloviny 

19. století. Po druhé světové válce byla hospodyňská škola zrušena, rolnickou čekala řada 

změn. V roce 1952 byla založena nová škola zemědělského směru Střední zemědělská tech-

nická škola – obor veterinární – jediná svého druhu v republice. Do svého užívání převzala 

budovy rolnické i hospodyňské školy. Od září 1998 byla přejmenována na Tauferovu střední 

odbornou školu veterinární

Nová ředitelka veterinární školy
27. 8. se uskutečnilo za účasti všech zaměstnanců školy a představitelů kraje jmenování nové 

ředitelky Tauferovy odborné školy veterinární v Kroměříži Mgr. Blaženy Kubíčkové. Ta byla 

do té doby ředitelkou gymnázia v Holešově. Dosavadní ředitelka veterinární školy Mgr. Bo-

žena Floriánová na škole zůstává i nadále ve funkci zástupkyně ředitelky pro praxi.
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Střední hotelová škola a služeb Kroměříž
Sídlo: Na Lindovce 1463

Zřizovatel školy: Zlínský kraj

Ředitel školy: Ing. Petr Hajný

Statutární zástupce ředitele: RNDr. Petr Krejčí

Počty žáků v jednotlivých oborech vzdělávání ve školním roce 2011/2012: 

Obor vzdělávání žáci celkem absolventi 
Cukrář 55 11 

Cukrářské práce (Potr. výroba) 19 0 

Cukrářské práce 9 9 

Číšník – servírka (4letý) 12 12 

Gastronomie 72 0 

Hotelnictví 253 82 

Chovatel koní a jezdec 17 16 

Jezdec a chovatel koní 31 0 

Kuchař (4letý) 13 13 

Kuchař – číšník 191 64 

Kuchař – číšník pro pohostinství 1 1 

Kuchařské práce 8 8 

Kuchařské práce (Str. a ub. sl) 17 0 

Obchodně podnikatelská činnost 17 17 

Ekonomika a podnikání 19 0 

Pekař 26 6 

Podnikání 49 17 

Praktická škola dvouletá 12 5 

Zahradník 21 10 

Zámečnické práce a údržba 6 6 

Strojírenské práce 13 0 

Zednické práce 4 4 

Zednické práce (nové) 17 0 

celkem 882 

Opravy na Maxově dvoře
Přes prázdniny probíhaly opravy na tzv. Maxově dvoře, na budově Střední školy hotelové 

a služeb Kroměříž. Šlo o opravu krovu stájí Hubert centra. Termín provádění prací 21. 5.–

24. 8. Objednatel: Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463. Zhotovitel 

Ptáček, pozemní stavby s r.o. Podvalí, Kojetín I. – město. Projektant Profi x s r.o., Čs. brigá-

dy 78, Bystřice p. H.
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Usnesení o opravě internátu hotelové školy
Rada Zlínského kraje se 21. 1. usnesla na záměru zateplení 6 škol, mezi nimi byl internát 

Střední školy hotelové a služeb Kroměříž (demontáž dřevěných oken a balkónových dveří, 

montáže nových oken, zateplení budovy včetně střechy, výměna střešních svodů, rekon-

strukce hromosvodu). Náklady 13 471 000 korun, stavební úpravy proběhnou až od června 

do září 2013.

Soutěž budoucích kuchařů
18. 4. soutěžili studenti kuchařských oborů odborných učilišť z celé republiky v Kroměříži 

v soutěži Gastro Mánes. Soutěž uspořádala Střední škola hotelová a služeb v Kroměříži. 

Soutěžící museli jako první chod připravit chuťovky, pak už přišlo na řadu také pódiové vy-

stoupení s přípravou salátu. Soutěžili studenti z Ostravy – Hrabůvky, Olomouce – Sv. Ko-

pečku, Moravské Třebové, Zlína, Hlučína, Křenovic a z domácí SŠHS Kroměříž. Nejlepší 

byli učni z ISŠ v Moravské Třebové Adéla Hriníková a Milan Peňáz.

Centrum odborné přípravy technické Kroměříž
Sídlo: Nábělkova 539, odloučené pracoviště Na Lindovce 1463

Zřizovatel školy: Zlínský kraj

Ředitel školy: Ing. Miroslav Školoudík (do 31. 3. 2012), Ing. Bronislav Fuksa (od 1. 4. 2012)

Statutární zástupce ředitele: Antonín Hubáček (do 30. 6. 2012), Ing. Luděk Kozárek (od 

1. 7. 2012)

Rada školy: Datum založení je 1. 1. 2006. Ve školním roce 2011/2012 se rada sešla dvakrát 

a předmětem jednání byly především otázky fi nancování a náboru, dalšího rozvoje školy po 

stránce personální, jmenování zástupce do konkurzní komise na

ředitele. Jednání řídí předseda rady. Složení Rady školy pro volební období 2009–2011 bylo:

Předseda: Ing. Bronislav Fuksa.

Členové: Ing. Aleš Fritscher, Karel Pekárek, Miluše Suchnová, Ing. Jaromír Uher, Mgr. 

Věroslav Vala.

Od 1. 1. 2012 na dobu tří let pracuje rada školy v novém složení:

Předseda: Jaroslava Nováková.

Členové: Ing. Bronislav Fuksa, Ludmila Najkerová Ludmila, Miloslav Rossmann, Václav 

Strašák Václav, Mgr. Věroslav Vala.

Od 2. 5. byl radou kraje místo Bronislava Fuksy členem jmenován radní Zlínského kraje 

Ing. Jaroslav Drozd (ČSSD).

Části školy: 
SOU – střední odborné učiliště technické, ukončené výučním listem

SOŠ – střední odborná škola technická, zakončená maturitou

Školní rok 2011/2012

Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu k 30. 6. 2012

SOU 19,5 490 25,1

SOŠ 3,5 75 21,4
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Odborná praxe pro žáky učebních oborů:
Agro-družstvo Morava Kojetín, Agrodružstvo Morkovice, Agrotechnik Moravia, Antonín 

Zábranský, Auto – Malinčík, Auto – Pytela, Autocorrect, Autoeden Zedník, Autokarosárna 

Smolinka, Autosalon Kromexim, Autoshop Paulus, Baďura – Vodo, Topo, CSAO, Dalibor 

Šíma – Vodo Topo, Dieselservis Kroměříž, Dobe Car.

1. 4. SŠ–COPT Kroměříž (Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž 

změnila ředitele, na místo do důchodu odcházejícího Ing. Miroslava Školoudíka, který školu 

vedl přes 10 roků, nastoupil od 1. 4. na pozici ředitele školy Ing. Bronislav Fuksa – zastupi-

tel Zlínského kraje (ODS) a uvolněný předseda Výboru Zastupitelstva Zlínského kraje pro 

nevládní organizace a neziskový sektor.

Střední zdravotnická škola
Sídlo: Albertova 4261

Zřizovatel: Zlínský kraj

Ředitelka: Mgr. Dagmar Ondrušková

Zástupkyně: Mgr. Zdeňka Kuciánová

Vedoucí učitelka praktického vyučování: PhDr. Ludmila Hanáková

Škola poskytuje středoškolské vzdělávací služby v oblastech zdravotnické a sociální. Vedle 

„počátečního vzdělávání“ nabízí i „další vzdělávání.“ 

Škola realizovala ve školním roce 2011/2012 počáteční vzdělávání žáků v jednom oboru 

dvojí formou: 

a) Zdravotnický asistent – denní forma vzdělávání, 1.–4. ročník 

b) Zdravotnický asistent – večerní forma vzdělávání, 5. ročník 

Vzdělávání se člení na teoretické a praktické. Praktické vyučování odborných předmětů se 

uskutečňuje jednak ve škole formou cvičení, jednak ve zdravotnických a sociálních zaříze-

ních formou učební a odborné praxe. 

Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 250 

Počet tříd: denní forma – 8, večerní forma – 1.

Mezinárodní den ošetřovatelství a studenti na náměstí
10. 5. na Velkém náměstí Střední zdravotnická škola Kroměříž v rámci 11. ročníku Mezi-

národního dne ošetřovatelství v několika stanech zorganizovala měření cholesterolu, cukru, 

krevního tlaku či BMI. Kolemjdoucím a zájemcům měření prováděly studentky a studenti 

školy. Novinkami bylo zjišťování procenta svalové hmoty, tekutin, či viscerálního tuku v těle 

a zjišťování potenciálního rizika vysokého krevního tlaku či vyšetření změn na kůži

Střední podnikatelská škola a Vyšší odborná škola Kroměříž, s.r.o.
Ředitel: Ing. Zdeněk Velikovský

Zástupce ředitele pro teoretickou výuku: Mgr. Dagmar Slavičínská

Zástupce ředitele pro dálková studia a odb. praxi: JUDr. Jiří Strakoš

Sídlo v Kroměříži: Tovačovského 337
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Části školy:
Střední škola s dominantním postavením výuky ekonomických předmětů a cizích jazyků. 

Pro absolventy základních škol je určen čtyřletý program Ekonomika a podnikání zakončený 

maturitou. Pro zájemce s výučním listem, kteří mají zájem o maturitní vzdělání studijní obor 

Podnikání v denní i dálkové formě studia. 

Vyšší odborná škola má programy:  –  Daňová a fi nanční správa 

  v denní a dálkové formě 

 –  Cestovní ruch (dříve Turismus) 

  se studiem pouze v denní formě

Vyšší vzdělávání

Justiční akademie 
Sídlo Masarykovo náměstí 183

Ředitel: Mgr. et Mgr. Jan Petrov, LL.M

Náměstkyně ředitele: Mgr. Ludmila Havelová

Ve dnech 23. 4.–27. 4. se na Justiční akademii konaly závěrečné zkoušky vyšších soudních 

úředníků. Jednalo se o účastníky IV. běhu zkráceného studia – soudní tajemníky, kteří zde 

studovali v období 2011–2012. Ke zkouškám bylo pozváno 30 účastníků zkráceného studia. 

Zkoušky zvládlo 28. Studium je určeno výlučně pro zaměstnance soudů, kteří vykonávají 

funkci soudního tajemníka, byli ke studiu doporučení předsedou soudu a úspěšně složili 

přijímací zkoušky. 

Doc. Koudelka z Justiční akademie kandidátem na ústavního soudce
1. 3. se prezident V. Klaus setkal se Zdeňkem Koudelkou, který působí jako náměstek Jus-

tiční akademie v Kroměříži a v minulosti byl poslancem ČSSD. Prezident Klaus mu nabídl 

kandidaturu na post soudce Ústavního soudu (ÚS), kterou Koudelka přijal. Docent ústavní-

ho práva Koudelka byl do roku 2006 místopředsedou sněmovního ústavně právního výboru 

a poslancem za ČSSD. Do loňského ledna působil jako náměstek nejvyšší státní zástupkyně 

JUDr. Renaty Vesecké. Justiční akademie v Kroměříži vznikla na základě zákona o soudech 

a soudcích jako instituce resortu spravedlnosti pro vzdělávání soudců a státních zástupců 

a dalších zaměstnanců resortu justice. Původně působila zejména ve Stráži pod Ralskem 

a také v Praze a v Kroměříži. V Kroměříži navíc již od roku 1995 působila Justiční škola 

určená pro vzdělávání vyšších soudních úředníků, proto v roce 2005 došlo díky iniciativě 

tehdejšího poslance Zdeňka Koudelky k určení jejího sídla do Kroměříže, kde k ní byla zmí-

něná Justiční škola připojena.

Doc. Koudelka jako ústavní soudce zamítnut
25. 4. byl doc. Zdeněk Koudelka při hlasování senátrů coby kandidát na do funkce člena 

Ústavního soudu ČR za Elišku Wagnerovou, které skončilo desetileté funkční období, 

zamítnut. Dostal jen 29 senátorských hlasů, chybělo sedm hlasů. V roce 2006 se doc. Kou-

delka vzdal kandidatury na funkci ředitele Justiční akademie v Kroměříži. Učinil tak poté, 

co se v médiích objevily informace, že předtím přílepkem k jinému zákonu prosadil pře-

stěhování akademie ze Stráže pod Ralskem do Kroměříže. Podle některých politiků šlo 

o střet zájmů. 
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Evropský polytechnický institut, s.r.o.– EPI
Sídlo: Osvobození 699, Kunovice

Pracoviště Kroměříž: Hanácké náměstí 625

Působiště EPI: Kunovice, Hodonín, Kroměříž

Rektor EPI: Ing. Oldřich Kratochvíl

V Kroměříži se vyučovalo v roce 2012: Denní bakalářské studium – Ekonomická informati-

ka, tříleté. Víkendové bakalářské studium – Ekonomická informatika, tříleté.

Čtyřměsíční přípravný kurz k vysokoškolskému studiu z matematiky, angličtiny a práce 

s počítačem – cena za jednu výukovou sobotu činí 200 Kč. 

Problémy Evropského polytechnického institutu
Soukromá vysoká škola Evropský polytechnický institut se dostala od počátku roku 2012 

do potíží, které nakonec vedly ke ztrátě akreditace oborů Finance a daně a Management 

a marketing, které navštěvuje většina z asi tisícovky studentů. Škola neměla dost kvalitních 

habilitovaných vyučujících na plný úvazek.

Akreditační komise rozhodla o omezení oborů v listopadu 2011. Mělo to znamenat, že sou-

časní studenti obor dokončí, škola už ale nebude přijímat nové. Na začátku roku letošního 

tento návrh schválil ministr školství Mgr. Josef Dobeš. Kunovický institut se ale odvolal, 

ministr z politických důvodů rezignoval na funkci ministra a defi nitivní rozhodnutí padlo 

až od jeho nástupce. Mezitím škola začala s náborem nových studentů, a to i na obory, které 

neměla jisté. Zákon tím neporušila.

O potížích škola studenty ani ty potenciální neinformovala. 

Evropský polytechnický institut existuje v obchodním rejstříku od roku 1995. Má pobočky 

v Kunovicích, Hodoníně a Kroměříži, která byla jako poslední otevřena před třemi lety.

V plánech rektora školy Kratochvíla fi guruje vytvoření Výzkumného ústavu kosmických 

technologií v Kroměříži. Chtěl by v něm vychovávat špičkové odborníky, kteří by našli uplat-

nění ve fi rmách, které spolupracují i s NASA.

První promoce vysokoškoláků z Evropského polytechnického institutu
8. 9. uspořádal Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice v Domě kultury v Kroměříži 

první promoce absolventů, kteří úspěšně zakončili studium na kroměřížské škole. Absolven-

ti získali titul bakalář. Promováno bylo 45 lidí.

Umělecké vzdělávání

Konzervatoř P. J. Vejvanovského
Sídlo: Pilařova 7

Zřizovatel: Zlínský kraj

Ředitel: MgA. Miroslav Šiška

Statutární zástupce ředitele: Mgr. Helena Zahradníčková

Zástupce ředitele: Mgr. Václav Křivánek

Škola organizuje vzdělávání ve dvou oborech – Hudba a Zpěv. 

Ve školním roce 2011/12 zahájilo studium celkem 177 žáků, z toho 157 žáků v oboru Hudba 

a 20 žáků v oboru Zpěv.

Studium v konzervatoři má 6 ročníků, ukončuje se zpravidla absolutoriem. 
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Dokladem je vysvědčení o výsledcích absolventských zkoušek a diplom absolventa konzer-

vatoře. Absolvent konzervatoře je „diplomovaný specialista“, zkráceně „DiS“. Žáci mohou 

ukončit studium také maturitou, kterou mohou konat po úspěšném ukončení 4. ročníku.

Stavební úpravy
Z prostředků zřizovatele školy byla v období od 20. 6. do poloviny září v přízemí budovy 

odstraněna vlhkost zdiva v přízemí, vyměněna havarijní elektroinstalace, opraveno špatné 

vytápění budovy, instalovány protipožární hydranty a kvůli šetření teplem byla vyměněna 

okna. 

Objednavatel stavebních prací: Zlínský kraj. Zhotovitel Ptáček – pozemní stavby s r.o., Pod-

valí, Kojetín. Projektant: Akté projekt s r.o., Kollárova, Kroměříž.

Úspěchy studentů a pedagoga
28. 3.–1. 4. probíhalav italském městě Taurisano klavírní soutěž 12th European Grand Prix 

of Music – Mendelssohn Cup: 2. cenu v kategorii do 16 let získal Pavel Třeštík, Barbora 

Zonová vyhrála svou kategorii, v kategorii do 19 let byla druhá Klára Varsamisová a speciální 

cenu Carl Czerny pro nejúspěšnějšího pedagoga získal Ondřej Hubáček.

ZUŠ Kroměříž
Sídlo: Jánská 31 Kroměříž

Ředitelka: MgA. Ivona Křivánková

Zástupce statutárního orgánu a zástupce ředitelky: Bc. Jiří Nepožitek

Další místa výuky: Chropyně Komenského 350 a J. Fučíka 675; Morkovice–Slížany 17. lis-

topadu 140; Litenčice Morkovská 165

Vyučované obory ve školním roce 2011/2012: 
Hudební, Literárně dramatický, Taneční, Výtvarný.

Škola oslavila v roce 2012 výročí vzniku Hudební školy Moravan, která zahájila v Kroměříži 

činnost 1. 10. 1882, jako 130. výročí počátku uměleckého vzdělávání v Kroměříži.

Škola se svým tanečním oborem uspořádaly 19.–20. 5. ústřední kolo soutěžní přehlídky ta-

nečního oboru ZUŠ ČR.

Škola dokončila vlastní Školní vzdělávací program ZUŠ Kroměříž s názvem Umění–cesta 

k lepšímu životu.

Tradiční akce: Mikuláš v ZUŠ, Tříkrálový koncert v kostele P. Marie, Hudební mládí ve 

Sněmovním sále, Promenádní koncerty na Velkém náměstí, Percussion Show.

Úspěchy v ústředních kolech soutěží a přehlídek 2011/2012, které vyhlásilo ministerstvo 

školství: 

Sólový a komorní zpěv, Turnov 27.–29. 4. 2012: Kristýna Vojáčková – čestné uznání; TRIO 

Bára Vojtová, Lucie Češková, Kristýna Vojáčková – 3. místo. 

Hra na dechové žesťové nástroje, Kladno 3.–5. 5. 2012: Petr Horák / tuba – 1. místo

Výsledky celostátních, mezinárodních soutěží a přehlídek 2011/2012:

Hudební obor: Mezinárodní pěvecká soutěž Olomouc 10.–12. 11. 2012, Beáta Vymlátilová 

– 1. cena, Hana Országová – 2. cena.

Celostátní soutěž ve čtyřruční hře Per quattro mani, Praha 20.–21. 4. 2012, Beáta Vymlá-

tilová, Gabriela Dolečková – 2. cena; Katka Němečková, Kristýna Alexandra Michálková 

– čestné uznání 1. stupně; Kateřina Zonová, Adéla Janoušková – čestné uznání 1. stupně.
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Literárně-dramatický obor:
Přehlídka divadelních souborů Pohádková Kroměříž, květen 2012: Představení 3x Werich – 

ocenění za kostýmy a rekvizity; za ztvárnění postav byli oceněni: Karolína Blahová a Jakub 

Křivánek; Muzikál Kočičí zpívání – ocenění za interpretaci a režii; za ztvárnění postav byli 

oceněni: Jan Horák a Kateřina Zonová.

Výtvarný obor:
Mezinárodní výtvarná soutěž Lidice 2012, 30. 5.–31. 10.: Eliška Rakušanová – ocenění 

Lidická růže, stejné ocenění žáci ZUŠ Kroměříž za kresbu a malbu. Čestné uznáná získali: 

Richard Čermák, Karin Poláchová, Adéla Zapletalová, Jana Hudečková, Veronika Wolosz-

cuková, Marek Stránský, Eliška Kolmanová.

Mezinárodní výtvarná soutěž Českého rozhlasu Malujeme po síti. Vynálezy, které změnily 

svět. Letohrádek Kinských 12. 6.–2. 9. 2012. 13 žáků ZUŠ se svými pracemi účastnilo fi nále 

soutěže.

Soukromá základní umělecká škola D-MUZIC, s.r.o.
Sídlo: Velehradská 625 

Ředitel školy: Mgr. Jiří Doležel

Pracoviště: ZŠ Břest, ZŚ Chropyně, ZŠ Rataje, ZŚ Žalkovice, Osek nad Bečvou, ZŠ Oskol

V roce 2011/2012 celkem 574 žáků 

Výše vybíraného příspěvku: Hudební obor 220 Kč /měsíc, PHV 100 Kč/měsíc, taneční obor 

120 Kč/měsíc, výtvarný obor 220 Kč/měsíc. 

Ve školním roce 2011/2012 probíhala výuka v oboru hudebním, tanečním a výtvarném.

obor hudební taneční výtvarný

počet žáků 477 87 10

počet tříd 27 2 1

Vyučované nástroje: Klavír, klávesy, harfa, kytara (klasická, elektrická, basová), akordeon, 

fl étna zobcová, fl étna příčná, bicí nástroje, klarinet, trubka, tenor, lesní roh,

saxofon, pěvecká hlasová výchova. 

Soubory: Flétnové soubory, jazzový orchestr, dechový soubor, pěvecký sbor. 

Pomoc dětem

Dětský domov Kroměříž
Sídlo: U Sýpek 1306, 767 01 Kroměříž

Zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně

Ředitelka: Anna Hejná

Statutární zástupce ředitelky: Bc. Renáta Konečná

Celkový charakter skladby dětí v roce 2011/2012:

Stav: 18 dětí z toho 13 s nařízenou ústavní výchovou a čtyři umístěné na předběžné opatření

Složení dětí:  MŠ –

 ZŠ 8

ZŠ praktická a ZŠ speciální 2
studenti 7

učni 1 
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Děti navštěvují kroužky, které organizuje SVČ Šipka. Jedná se o kroužky fl orbalu, basket-

balu, angličtiny, tanečního a dramatického kroužku apod. Větší děti navštěvují posilovnu 

a v tělocvičně blízko domova mají mj. možnost zahrát si kuželky. Hudebně nadané děti 

navštěvují v ZUŠ Kroměříž Pěvecký sbor. Děti, spolu s vychovateli, navštěvují tělocvičnu 

a hřiště ZŠ Zachar, kde hrají hlavně míčové hry, dále sportovní areál v Podzámecké zahradě 

a pravidelně jezdí plavat na plavecký bazén.

Spektrum preventivních programů pro děti a mládež, o.s. – Dobrovolnické centrum
Husovo náměstí 229

Vedoucí: PhDr. Dagmar Cruzová

Pořádá charitativní sbírky, zájmové kroužky pro děti i dospělé, výlety, poskytuje poradenství.

Fond ohrožených dětí – Klokánek (pobočka Kroměříž)
Sídla: Kollárova 658/13, Havlíčkova 3288/121A

Ředitelka: Eliška Petruchová

Fond ohrožených dětí, který v Kroměříži provozuje Klokánka a síť terénních pracovníků, 

dostal od státu třikrát méně peněz pro rok 2012. V roce 2011 díky jeho péči neskončilo v dět-

ských domovech celkem 120 dětí. Kroměřížská pobočka potřebuje ročně na provoz terénní 

pomoci v rodinách 2,5 milionu korun. Od státu dostala v roce 2012 podle zprávy z poloviny 

února 2012 jen 794 000, ještě vloni to však bylo 2,7 milionu.

KoTě o.p.s.
Centrum pro maminky a poradenství ohledně kojenců do jednoho roku věku.

Ředitelka KoTě – Věra Hýbnerová (porodní asistentka).

Centrum se zaměřuje hlavně na plavání kojenců, baby masáže a cvičení na míči.

Sídla: Kojetínská 1220 Kroměříž a bývalá obecná škola, nám. Svobody, Chropyně 

Zájmová činnost

Středisko pro volný čas dětí a mládeže v Kroměříži – Šipka
Sídlo: Úprkova 3268

Ředitelka: Mgr. Jana Valerová

Zřizovatel: Město Kroměříž

Zastupitelstvo města Kroměříže dne 28. 6. na XVI. zasedání schválilo příspěvkové organiza-

ci Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Kroměříž, Úprkova 3268 další místo posky-

tovaného vzdělávání (dříve tzv. odloučené pracoviště) na adrese Riegrovo náměstí č. p. 142, 

Kroměříž. 

Šipka je školským výchovným zařízením, pro výchovu mimo vyučování. Jeho poslání spočívá 

v naplňování volného času dětí a mládeže i dospělých, především ve výchově k užitečnému 

trávení volného času. Šipka organizuje v době prázdnin příměstské a pobytové tábory. Šipka 

organizuje k 60 zájmovým kroužkům od šachů přes jógu po orientální tance.

30. 4. uspořádalo Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka Kroměříž hned přes cestu 

v Bezručově parku každoroční a populární dětskou akci Pálení čarodějnic – někde v rámci 

jakési politické korektnosti uváděnou jako Slet čarodějnic. 
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Mateřské centrum Klubíčko, o.s.
Adresa: MC Klubíčko, o.s.

Albertova 4062, budova ZŠ Zachar

Předsedkyně občanského sdružení: Ing. Marcela Bradová

MC Klubíčko zajišťuje tyto dětské aktivity: 
Cvičení dětí od dvou let, balónkování – pohybové hry a cvičení, tanečky, vaničkování (pla-

vání) kojenců, pohybové hry pro rodiče s dětmi, zpíváme a tančíme s Věrkou (Vargovou), 

francouzština pro rodiče s dětmi, angličtina pro děti, hrajeme a zpíváme si anglicky, školka 

s výukou angličtiny, přírodní školka, školka s prvky Montessori, Klub rodičů a dětí se speci-

álními potřebami – Želvičky, Klub pro rodiče – rodičovské skupiny, psychologická poradna, 

logopedická poradna, předporodní příprava, laktační poradna.

Šťastný život bez úrazů – akce Mateřského centra Klubíčko
21. 4. se uskutečnila na Hanáckém náměstí za účasti několika set lidí akce Šťastný život 

bez úrazů. Byl to druhý ročník, akci připravilo Mateřské centrum Klubíčko. Děti prochá-

zely soutěžemi, úkoly i hádankami, dověděly víc o bezpečnosti. Na soutěžním odpoledni se 

podíleli hasiči (prohlídka zásahového auta), záchranáři, strážníci Městské policie Kroměříž 

(výcvik služebních psů i zadržení pachatele), Český červený kříž, kroměřížský Atletický 

klub (speciální dráha), zdravotní pojišťovny, Besip (motokáry) a státní policisté (dopravní 

dodávka). Děti procházely stanoviště s hádankami, Klubíčko připravilo i taneční pásmo dětí 

s maminkami. 

Anglický klub
11. 11. založilo Klubíčko Anglický klub pro rodiče a děti. Jde o propagaci angličtiny hravou 

formou. Čestným předsedou klubu je Paul Akwei z Kapverdských ostrovů, který Klubíčko 

pravidelně navštěvuje

Klubíčko putovalo za Mikulášem
1. 12. od 16.30 do 17.30 hod. pořádalo Mateřské centrum Klubíčko Tajemné putování Pod-

zámeckou zahradou za Mikulášem. Děti s rodiči se sešly před zahradou vedle zámku nad 

schody, vstupné 10 Kč na osobu a prošly se zahradou, kde na ně čekali čerti, andělé, strašidla 

a Mikuláš s dárkem.

Studio Kamarád
Adresa: Křižná 166

Majitelka: Andrea Šupolová

Odpovědná vedoucí: Alena Hráčková

Dětské studio Kamarád poskytuje hlídání dětí a doučování od prvního stupně ZŠ až po ma-

turitní ročník. Dále pořádá různé akce pro děti různých věkových kategorií. Nabízí zapůjče-

ní prostor studia pro různé oslavy apod.

Z akcí: 3. 2. výlet do zábavního parku Galaxie ve Zlíně – Za vysvědčení do Galaxie; 16. 3. 

Noc u Kamaráda – disco. Příměstské tábory 20. 2., 9. 7., 27. 8. 

V březnu 2012 defi nitivně likvidoval svou pamětní síň a klubovnu Český svaz bojovníků za 

svobodu, o.s. pobočka Kroměříž. Podle vyjádření představitelky kroměřížské pobočky této 

organizace M. Novákové kronikáři jim dal výpověď z prostor na Velkém náměstí čp. 50 
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vlastník domu, protože tyto místnosti potřeboval pro své potřeby. Mnoho předmětů z rušené 

pamětní síně předala zástupkyně Českého svazu bojovníků za svobodu, o.s. pob. Kroměříž 

Marta Nováková kurátoru podsbírky historie Muzea Kroměřížska Mgr. Petru Pálkovi, který 

je následně zapsal jako sbírkové předměty muzea.

Rauč
Rada amatérské umělecké činnosti

Předseda Josef Olišar

K pravidelným aktivitám, na kterých se rada podílí, patří každé dva roky pořádání soutěže 

o nejhezčí kraslici. Dále pěvecká soutěž O hanáckyho kohóta, recitační soutěž Svátek poezie 

či kroměřížské kolo Wolkerova Prostějova. 20. ročník soutěže O hanáckyho kohóta se usku-

tečnil 28. 3., děti musejí zazpívat dvě hanácké písničky bez hudebního doprovodu. Recitační 

soutěž Svátek poezie uspořádala Rada amatérské umělecké činnosti v Domě kultury den 

předtím.

JazzClub Kroměříž
Hybatelem činnosti klubu je Zdeněk Hána.

Z akcí: 

 6. 11.  v restauraci Oskol Koncert Steel Jazzu Kroměříž a jeho hostů – swingové melodie

 8. 3.  v Klubu Starý pivovar svingové melodie věnované ženám

 27. 4.  v restauraci Pod starou knihovnou koncert k 22. výročí vzniku klubu

 24. 5.  i jindy v létě hudební představení klubu na pěší zóně v Kroměříži 

 6. 12.  v Klubu Starý pivovar vánoční koncert klubu, představení vokálního sboru.

Rozmarýnek
Dětský národopisný soubor působící už 26 roků při ZŠ Slovan (při I. stupni), pěstuje ha-

nácké tradice s písničkami a tanci. Ve městě vystupuje při nejrůznějších příležitostech od 

Dožínek po rozsvěcování vánočního stromu. Zajíždí také do okolí napři do Chropyně při 

konání tamních Hanáckých slavností

Skaut
Skauti více křesťanského zaměření

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Polárka Kroměříž

Adresa: Velehradská 806/4a 

Oddíly:  5.  oddíl skautů sv. Dona Boska Kroměříž

 6.  oddíl skautek sv. Jany z Arku Kroměříž

 13.  oddíl klub OS

 14.  oddíl vlčat sv. Františka z Assisi. Vlčata přivezla Betlémské světlo z Kojetína do 

Kroměříže 22. 12. 

 15.  oddíl roverů a rangers, střediska Polárka Kroměříž.

 16.  oddíl roverů a rangers pod střediskem Polárka – oddíl fungující na internátu 

Arcibiskupského gymnázia Kroměříž

Skaut
Skauti více občanského zaměření

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Mirka Svobody Kroměříž

Adresa: Purkyňova 2773
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Oddíly: 
3. skautský oddíl Střelka

Skautský oddíl zaměřený na rukodělné práce a na turistiku

Celoročně přijímají holky a kluky do:

Lvíčat: Předškoláci od (4) 5 let až do konce 1. třídy ZŠ

Světlušek a vlčat: Děvčata a kluci od 2. do 5. třídy ZŠ

Skautek: Děvčata od 6. třídy ZŠ

l2. oddíl skautů a skautek – Samurajové. Oddíl smíšený – světlušky, skautky a skauti, rover-

ky a roveři. Věkové rozpětí členů oddílu od 8 do 22 let.

Skautské středisko Mirka Svobody dostalo od města v minulosti dva domy po vojácích – 

okrajovou část někdejšího kasárenského komplexu – Žižkových kasáren. V jednom domě 

jsou klubovny, záchody a sprchový kout a ve druhém je velká místnost, kuchyňka, záchody, 

koupelna a místnost na spaní. To vše je ohraničeno plotem s bránou na klíč a k domkům 

patří i malá zahrada, kde se dá stanovat a ve které je místo na ohniště. Před klubovnou je 

malé hřiště.

Pionýr
Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra

V Kroměříži funguje 2. pionýrská skupina Julia Fučíka

Adresa: Riegrovo náměstí 149/33 

Divadla

Divadelní spolek Kroměříž
Spolek má 42 členů, aktivních je do dvaceti členů.

V roce 2012 považoval divadelní spolek za klíčový úspěch, když se přes všechna postupová 

kola probojoval na „Výkladní skříň divadelního ochotnictví“– Jiráskův Hronov – s hrou Mi-

kve izraleské dramatičky Hadar Garlon.

Podle předsedy spolku Jiřího Kašíka spolek v sezóně 2011/2012 odehrál na 90 představení, 

uspořádal festival, odehrál 4 premiéry a další tři v repertoáru. Ke konci roku 2012 byl spolek 

v nejisté situaci, protože Klub Starý pivovar, kde má spolek domovskou scénu, bude opravo-

ván, přes žádost spolku mu tento klub město nedalo do užívání.

16. 2. spolek představil nastudování komedie francouzské autorky Yasminy Rezy v překladu 

Michala Lázňovského Bůh masakru. Je to hra pro 4 postavy, režisérem byl Láry Kolář. Sál 

byl plný.

17. 3. hrálo 8 hereček z Divadelního spolku Kroměříž na soutěžní postupové přehlídce ama-

térských souborů Divadelní Kojetín 2012 hru Mikve. Obsadily 1. místo a získaly doporučení 

postupu na divadelní přehlídku Divadelní piknik do Volyně. Cenu za režii hry získala Miro-

slava Kolářová.

18. 4. spolek uvedl premiéru hry Pavla Dostála Výtečníci, režisérkou byla Romana Blažková.

Festival Ludmily Cápkové
Od 23. až do neděle 27. 5. probíhal 5. ročník ochotnických divadelních souborů Divadelní 

festival Ludmily Cápkové pořádaný Divadelním spolkem Kroměříž. Uskutečnila se 3 nesou-

těžní představení a 7 soutěžních. 5 z těchto 7 soutěžních představeních, bylo doporučeno na 

národní přehlídku Divadelní Piknik Volyně, ale na přehlídku se nedostala. Divadelní spolek 
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Kroměříž, pořadatel festivalu, těmto souborům nabídl možnost zahrát si na soutěžní pře-

hlídce, v níž si soubory sami mezi sebou určují vítěze. 

Festivalové výsledky: Hlavní cena za nejlepší inscenaci s nominací na Femad Poděbrady 

2012: Divadelní spolek Břetislav Břeclav, který dne 25. 5. odehrál hru M. McDonagha Mr-

zák Inishmaanský. Cena za nejlepší ženský herecký výkon: Marcela Kořínková; Cena nej-

lepší mužský herecký výkon: Štěpán Tomešek; Cena divácké poroty: Bůh masakru; Cena 

novinářské poroty: Jana Štěpánová; Cena DS Kroměříž: Ondřej Buchta; Zvláštní ocenění: 

Václav Pulkrábek.

Festivalu se zúčastnily soubory: DS Kroměříž, DS Břetislav Břeclav, OSDO Ústí nad Orli-

cí, DS Svatopluk Hodonín, DS Vojan Hrádek nad Nisou, Divadlo devítka Ostrava, o. s. Za 

Dveřmi Náměšť na Hané

Pohádková Kroměříž
7.–11. 5.proběhla přehlídka školních divadelních souborů, dramatických kroužků nazvaná 

Pohádková Kroměříž. Přehlídku pořádá Základní škola Zachar Kroměříž. Publikum tvoří 

žáci základních a mateřských škol. Odměny pro účastníky jsou pohádkový zvoneček, kera-

mická plaketa ze školní dílny a pro herce knížky. Divadelní soubor při ZUŠ Kroměříž zahrál 

Kočičí zpívání a Král Abeceda, pohádku Schválnosti princezny Schválničky – Divadelní 

soubor při Církevní základní škole Kroměříž, O statečné princezně – divadelní soubor při 

ZŠ Kostelec u Holešova, Malá čarodějnice – divadelní soubor při ZŠ Zachar Kroměříž, Jak 

byla čertům v pekle zima – DK při ZŠ Komenského náměstí Kroměříž, 3x Werich – LDO při 

ZUŠ Kroměříž, Ať žijí duchové! – divadelní soubor při MŠ a ZŠ speciální Kroměříž. Každý 

den děti hrály dvě pohádky v divadelním sálu Domu kultury v Kroměříži.

Pohádková Podzámecká zahrada
Od 3. 6. probíhal tradiční divadelní festival Pohádková Podzámecká zahrada, pořadatelem 

bylo sdružení Hortus Moraviae (sdružené kolem Strany Zelených)

Představení se konala vždy v neděli od 15.30 hod. pod širým nebem na louce pod zámkem. 

 3. 6.  Církevní ZŠ, Schválnosti princezny Schválničky

 10. 6.  ZŠ Komenského, Jak byla čertům v pekle zima

 24. 6.  ZŠ Zachar, Malá čarodějnice 

Avizováno bylo při jarních akcích, že při nepříznivém počasí se nehraje.

Na podzim:

 2. 9.  Divadlo Marky Míkové Kašpárek a princezna

 9. 9.  Divadlo Koráb Princezna na hrášku

 23. 9.  Říše loutek (2 členný soubor z Kroměříže) O kouzelníku Černém klobouku a barev-

ném míči 

Avizováno bylo při podzimních akcích, že při nepříznivém počasí se hraje na Starém pivo-

varu.

Při jarní části se v rámci festivalu představily kroměřížské školní soubory, které vybral Josef 

Olišar z RAUČ. Po jarní části se na podzim představily profesionální soubory. Při posledním 

podzimním představení byla návštěvnost přes 100 dospělých s dětmi.

Představení divadla Sklep
20. 3. v Domu kultury proběhlo divadelní představení souboru Sklep, tento kus hrají už 

21 roků. Největšími hvězdami byli Tomáš Hanák a Robert Nebřenský.
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Vánoční divadelní představení
20. 12. žáci Církevní základní školy (ZŠ) v Kroměříži odehráli na Velkém náměstí divadelní 

představení věnované Betlému. Představení byla tři, inscenace se zúčastnili všichni žáci od 

první až do deváté třídy. Zkoušeli dva měsíce, text napsala učitelka této ZŠ Romana Blažko-

vá. Další děti pod vedení učitelky Rudolfové zazpívaly písničky. 

Loutkoherci
Říše loutek Kroměříž je loutkářským spolkem, občanským sdružením, souborem při Domu 

kultury, kterému ovšem platí nájem za prostory. Soubor má 8 členů, principálem je Jiří 

Lisý. Významnými loutkoherci jsou Marie Baierová a Petr Rozsypálek. Na podzim 2012 

byla nejnovějším nastudovaným kusem pohádka O pejskovi a kočičce, připravována pohádka 

Sněhurka a sedm permoníků. Jde o zájezdové divadlo, odehraje 20–25 představení za rok.

Tanec

Taneční soupeření
29. 1. bojovalo na 400 tanečníků O cukrovou číši v Domě kultury Kroměříž. Taneční páry 

přijely i ze Slovenska a Polska. Akci pořádal Taneční klub Gradace Kroměříž. Tanečníci sou-

těžili v latinskoamerických a standardních tancích, a to v kategoriích děti, junioři, dospělí 

a senioři. 

Hvězdy tančily
30. 3. probíhala v divadelním sále Domu kultury akce Dance Show aneb Hvězdy tančí. 

Tančil se Hip hop, latinskoamerické a standardní tance, rock and roll, salza, break dance či 

scénický tanec v provedení kroměřížských párů a hostů ze Zlína, Olomouce, Brna. Tanec 

předvedli mistři Evropy a vícemistři světa v show dance Radim Přádka a Kateřina Kolmano-

vá. Akci organizoval Dům kultury s Klubem sportovního tance Swing

Den tance
16. 6. proběhl na Velkém náměstí Den tance. Šlo o osmý ročník přehlídky tanečních klubů, 

kroužků, souborů i jednotlivců pořádaný Domem kultury. Celkem 450 účinkujících se před-

stavilo v 45 vystoupeních. Předvedly se mažoretky, k vidění byl moderní tanec, orientální ta-

nec, tančili i klienti Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka. Taneční soubory 

pocházely z Kroměříže, Hulína, Kojetína či Fryštáku. Pěkné počasí, náměstí zaplněno jistě 

stovkou přihlížejících. Stánek měl na náměstí TK Gradace z Kroměříže s panely s fotkami 

a texty o činnosti klubu a lákáním k zapsání se do jeho řad.

Taneční festival 
22. 9. proběhl v Domě kultury Kroměřížský taneční festival 2012. Šlo o soutěže ve stan-

dardních a latinskoamerických tancích. V kategoriích děti, junioři a dospělí se uskutečnily 

postupové a hobby soutěže. V taneční lize soutěžili pouze senioři. 

Festival organizoval místní taneční mistr Marek Dvorník. Soutěž probíhala v obou sálech 

Domu kultury s cenami vstupenek pro dospělého návštěvníka sto třicet korun, pro děti a dů-

chodce devadesát korun.
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Úspěch kroměřížských tanečníků v Uherském Hradišti
20. 10. se uskutečnil v Klubu kultury v Uherském Hradišti pátý ročník taneční soutěže 

O pohár starosty města Uherské Hradiště za účasti tří set tanečních párů z Česka, Sloven-

ska a Maďarska. Soutěžilo se ve standardních a latinskoamerických tancích. Hlavní cenu 

starosty města Uherského Hradiště získali v kategorii Junior 2B kombinace Matěj Butulai 

a Anna Starečková z TK Gradace Kroměříž. Ti spolu tancují rok, jsou to mistři republiky ve 

standardních tancích v kategorii Junior I. a chtějí být mistry republiky v kategoriích stan-

dard a latina. Trénují šestkrát v týdnu po dvou hodinách

Koncerty

13. 1. Slavnostní novoroční koncert Moravské fi lharmonie Olomouc v sále na Nadsklepí, 

bylo vyprodáno. 

25. 1. v kině Nadsklepí se uskutečnila první z první projekcí záznamu oper, tyto projekce 

probíhaly po celý rok. První z nich byla Aida G. Verdiho, záznam z Metropolitní opery 

v New Yorku. Během roku se promítaly i záznamy vystoupení např. rockových kapel.

18. 5. večer se uskutečnil na Velkém náměstí Koncert ke dni rodiny, účinkovaly:

Ústřední hudba Armády české republiky, Dagmar Sobková čili Dasha, Jurij Kruglov, sestry 

Havelkovy, Filip Gondolán, Karolína Žmolíková a Vladimíra Patáková.

V programu zazněly hity jako: Vjezd gladiátorů, Canzonetta z opery Don Giovanni, My Fair 

Lady, My Way, Memory z muzikálu Kočky, New York, David a Goliáš, Tmavomodrý svět, 

Valčík na rozloučenou, Škoda lásky a další.

Kroměřížské hudební léto v režii Domu kultury
V roce 2012 se uskutečnil 44. ročník festivalu Kroměřížské hudební léto. Během let vznikly 

v Kroměříži další festivaly, přehlídky či jednotlivé tradiční koncerty v rámci Forfestu, Hudby 

v zahradách a zámku, akce Art Collegia 2002. Na začátku 2012 byl otevřen na Nadsklepí 

kvalitní hudební sál, v září 2011 se sešli zástupci hudebních aktivit, shodli se na nutnosti 

změn, výsledkem byl vznik jednoho projektu – Hudební Kroměříž – ze všech stávajících. 

S jednou dramaturgickou skupinou. Tento projekt sjednotil všechny letní hudební festivaly 

a přehlídky pod jeden název – Kroměřížské hudební léto. Vznikla jedna přehlídka. Festival 

získal jednotnou propagaci, předprodej vstupenek, organizačně-technické zázemí a fi nanční 

zajištění ze strany Domu kultury v Kroměříži

6. 6. slavnostní zahájení festivalu Kroměřížské hudební léto (KHL – celkem 22 koncertů) 

– ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku barokní operou Zrození diamantu. Zahájení 

provedlo uskupení Ensemble Damian. 

3. 6. zahrál v Klubu starý pivovar jazzový trumpetista Laco Deczi s uskupením Jazz Celula 

New York. Za bubny seděl jeho syn Vajco Deczi, sál byl zaplněn jen zpola. 

14. 6. vystoupil na Nadsklepí s Holts Quartet mladý český houslista Josef Špaček, program 

byl věnován dánské hudbě.
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15. 6. zorganizovala ZUŠ Kroměříž s Filharmonií B. Martinů, Domem kultury, Konzerva-

toří P. J. Vejvanovského a městem Kroměříž koncert vítězky II. ročníku celostátní houslové 

soutěže Archetti in Moravia Markéty Soumarové v kině Nadsklepí. Koncert se uskutečnil 

v rámci hudebního festivalu Talentinum. 

27. 6. se uskutečnil v Květné zahradě ředitelem Domu kultury Ing. J. Králíkem nejvíce 

vyzdvihovaný koncert KHL. Vystoupil soubor Musica Minore, který interpretuje komorní 

hudbu od baroka až po současnost včetně vlastní tvorby.

10. 9. zahráli vyprodanému Sněmovnímu sálu Arcibiskupského zámku houslista Václav Hu-

deček a fl étnista Jiří Stivín. Zahráli za doprovodu klavíristy Petra Adamce skladby Beethowe-

na, Bacha, Vivaldiho a dalších.

V rámci Kroměřížského hudebního léta 2012 vystoupila v Domě kultury 15. 8. od 19.00 

hodin Filharmonie Brno, což je se 105 hráči jeden z největších středoevropských orchestrů. 

Dirigoval ji Kroměřížan Tomáš Netopil a jako sólista se představil klavírista Karel Košárek 

vyučující na kroměřížské konzervatoři. Program: G. Gershwin – klavírní koncert F dur; 

P. I. Čajkovskij – Symfonie č. 5 e moll op. 64.

1.–2. 9. se uskutečnil Mezinárodní festival vojenských hudeb pořádaný Domem kultury. 

První festival těchto hudeb zde proběhl roku 1993. Prvního dne hlavně v Podzámecké zahra-

dě proběhl od 19. hodiny koncert Ústřední hudby Armády ČR. Vedle toho od 16.00 hodin 

na Velkém náměstí vystoupila Slovinská armádní pěchotní hudba a Pippers & Drums z Ra-

kouska – ač Rakušané byli oblečeni jako Skoti a hráli skotskou muziku. Kromě domácích vo-

jenských hudeb hrály: Slovinská armádní pěchotní hudba, Vojenská hudba Tata z Maďarska, 

Vojenská hudba Olomouc, Militärmusik Niederösterreich z Rakouska a Pippers & Drums 

též z Rakouska. V neděli proběhla tradiční Monsterparade všech zúčastněných hudeb na 

Velkém náměstí, které vystoupily samostatně i společně. Pochodovaly též mažoretky skupiny 

Kontrasty Hulín, exhibičně vystoupila hudba čestné stráže Pražského hradu.

Zvláštní bylo, že vojáci hudebníci atd. pochodovali především směrem k zastřešené tribuně 

na náměstí, kde seděli čestní hosté, tedy malá část diváků. Nepochodovali směrem k velké 

mobilní tribuně postavené jaksi proti ní, kde sedělo velké množství diváků.

26. 9. byl festival Kroměřížské hudební léto zakončen ve Sněmovním sále Arcibiskupského 

zámku vystoupením souborů Konzervatoře P. J. Vejvanovského.

1. 10. se v sále kina Nadsklepí uskutečnil tradiční koncert pro seniory k Mezinárodnímu dni 

seniorů. Na programu bylo vystoupení Dechového orchestru ZUŠ Kroměříž pod vedením 

Milana Šóna.

17. 10. vystoupil na Nadsklepí český kytarový virtuóz Lubomír Brabec.

13. 11. vystoupili na Nadsklepí jazzoví hudebníci z New Yorku Trio Rudy Linka. Linka se 

narodil 1960 v Praze.

14. 11. vystoupili v Klubu Starý pivovar The Plastic People Of the Universe s někdejší part-

nerkou Martina (Magora) Jirouse Dášou Vokatou. 
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15. 11. vystoupil v Klubu Starý pivovar herec, moderátor a zpěvák Jan Budař a jeho Eliška 

Band. 

21. 11. vystoupila v Domě kultury v rámci Patra Janů Tour 2012 zpěvačka Petra Janů. Za-

pomněla na své rokové kořeny a koncert se nesl ve znamení muzikálových a italských písní.

13. 12. v Domě kultury proběhl koncert věnovaný albu Kuře v hodinkách skupiny Flamengo. 

Od vzniku desky uplynulo 40 let. Základ skupiny Flamengo tvoří členové skupiny Etc v čele 

s Vladimírem Mišíkem.

30. 12. pořádali Pěvecký sbor Moravan a jeho hosté tradiční vánoční koncert v pěkně zaplně-

ném kostele sv. Mořice v Kroměříži. Na programu byly vánoční skladby z tvorby světových 

i českých autorů a vánoční koledy. Dirigoval Miroslav Uhlíř a s klavírním doprovodem Zu-

zany Outratové. 

Koncerty písničkářů 

 24. 2.  Jarek Nohavica, velký sál Domu kultury. Nohavice posluchačům řekl, že do Kromě-

říže narukoval kdysi za vojáka.

 2. 4.  Tomáš Klus, zahrál spolu s Jiřím Kučerovským ve velkém sále Domu kultury. Kon-

cert trval tři hodiny. 

 12. 4.  vystoupil na Starém Pivovaře folkový zpěvák Zdeněk Vřešťál známý ze Skupiny Ne-

rez, když s ní vystupovala skvělá zpěvačka Zuzana Navarová.

 12. 11.  vystoupil pro studenty v internátu na Pavlákové písničkář Vladimír Merta. Studentů 

příliš nepřišlo, navštívili Mertovi ctitelé středního věku.

Hudební restaurace Stará masna
Hulínská ulice 2322 nad prodejnou Planeo elektro.

Přes týden jde o běžnou restauraci s českou kuchyní, která se o víkendech stává folkrocko-

vým klubem s kapacitou 150 míst, po kterém se v Kroměříži volá skoro 20 roků.

Hudební program je zaměřen hlavně na střední generaci 30–60letých. Hraje zde mnoho 

revival kapel, ale objevují se zde i uskupení jako Pražský výběr s Michaelem Kocábem nebo 

Fleret. Hrají zde i písničkáři, v květnu třeba Kulumbijec Iván Gutiérrez, který vystupoval se 

Zuzanou Navarovou.

Výběr z plesů

Výpravný ples
28. 1. se konal v Domě kultury Druhý reprezentační Gold Garden ples. Večerem provázela 

dvojice z televize Nova Lucie Borhyová a Rey Koranteng, zpíval Josef Laufer, bavil Josef 

Alois Náhlovský. Gold Garden ples připravila zdounecká společnost Polplast, přišlo čtyři 

sta dvacet lidí. 
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Reprezentační ples s hostem
Na Reprezentačním plese v Kroměříži zahrála ze soboty 4. 2. na 5. 2. známá slovenská kape-

la No Name. Pořadatelem reprezentačního plesu bylo občanské sdružení Ples KM založené 

v roce 2010. Pořadatelé navázali na zkušenosti s organizací plesů pro SŠP a VOŠ s.r.o. Sku-

pina No Name byla v roce 2012 vyhlášena Českým slavíkem mezi zahraničními interprety.

Ples uměleckého a hudebního školství
16. 3. se v Domě kultury uskutečnil společný ples ZUŠ Kroměříž a Konzervatoře P. J. Vejva-

novského Kroměříž k 130. výročí založené českého hudebního školství v Kroměříži – zahá-

jení činnosti Hudební školy Moravan. Taneční obor ZUŠ Kroměříž se prezentoval choreo-

grafi emi Black and white, Vojenský výcvik a Žízeň.

Galerie, umělecká sdružení

Společná galerijní akce
Arcibiskupský zámek, Muzeum Kroměřížska a Galerie Orlovna připravili na 19. 6. Podve-

čer v galeriích. Ve všech objektech bylo možno zdarma navštívit aktuální výstavy, na zámku 

i  v muzeu mimo to stálé expozice od 16 do 21 hodin. V muzeu byla k dispozici stálá expo-

zice Maxe Švabinského, vernisáž výstavy Italská abstraktní grafi ka: Forma 1 v Malé galerii 

a přednáška šéfa a hybatele Galerie Orlovna Ing. Jiřího Antoše, CSc. Sběratelství a ob-

chod uměním II. Na zámku bylo možno prohlédnout zdarma obrazárnu Arcibiskupského 

zámku a v 18.30 hodin proběhla komentovaná prohlídka výstavy Arcibiskup Theodor Kohn 

(1893–1904), Neklidný osud talentovaného muže. K prohlídce byly přístupné historické 

sály zámku s výstavou Åsy Boström ze Švédska. Zdarma bylo možno navštívit Biskupskou 

mincovnu, Orlovnu a Vodárnu s komentovanou prohlídkou aktuálních výstav v prostoru 

Vodárny.

Tím byla navázána užší spolupráce Muzea Kroměřížska s Národním památkovým ústavem, 

územní odborné pracoviště v Kroměříži, konkrétně se správou kroměřížského zámku. V roce 

2013 se díky tomu muzeum zapojí do programu Via artis, což je cenově zvýhodněná vstu-

penka do zámecké galerie, mincovny, přilehlé Galerie Orlovna a nově i do expozic muzea.

Festival s účastí galerií
10. 7. navečer uspořádala Galerie 77 ve spolupráci s Arcibiskupským zámkem a Muzeem 

Kroměřížska festival s názvem Spiritus Sanctus. Od šestnácté hodiny vystoupila na zámec-

kém nádvoří sopranistka Nao Higano s japonskou duchovní písní od českého skladatele 

Vlastislava Matouška Kaligrafi e (1998). Pak se hosté přesunuli na nádvoří muzea, kde byla 

k slyšení meditační hudba v podání Švéda Par Boströma. Šlo o živou performanci na hudeb-

ní projekci – Kammarheit. V 17 hodin v Galerii 77 začala vernisáž mezinárodní skupinové 

výstavy pětadvaceti umělců. Výstava trvala do konce srpna.

Výstava sdružení Get Art!
Od 30. 6. do 31. 8. vystavovali v Květné a Podzámecké zahradě ale i ve středu města své 

objekty členové občanského sdružení Get Art! Akce se uskutečnila ve spolupráci se sprá-

vou Arcibiskupského zámku a města Kroměříže, vystavovali umělci: David Helán, Moni-

ka Horčicová, Pavla Kočírková, Jiří Kašpar, Petr Kincl, Tomáš Křivý, Jana Kulhánková, 
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Václav Litvan, Natalie Perkof, Anna Plačková, Veronika Psotková, Karel Přáda, Veronika 

Přikrylová, Rudolf Samohejl, Jana Smělíková, Pavel Šimíček, Michal Šmeral, Michal Troák, 

Petr Urválek, Kateřina Venclíková, Lenka Votavová. Šlo o třetí ročník akce s názvem Sochy 

v zahradě. Plastika dívky snad v lehkém pyžamu udivovala kolemjdoucí, neboť seděla v okně 

radnice přímo v průčelí. Vernisáž začala po šesté hodině 30. 6. v Květné zahradě, pro ná-

vštěvníky byl připraven program od jedné hodiny (výukové výtvarné dílny, besedy s umělci, 

komentované prohlídky soch). Večer zahrály skupiny Funkshmakers, Chátra či DJ Kazz. 

Stánek s občerstvením a lavičky byly umístěny pod jahodovým kopečkem u levého pstružího 

rybníčku, kde až k půlnoci hrály zmíněné kapely a tancovalo se.

Vystavené sochy v Květné zahradě se staly do konce července několikrát terčem útoků. Na 

třech sochách umístěných podle policie v jedné ze zahrad způsobil neznámý pachatel škodu 

za 20 000 korun, v dalším případě pak zničil sochu v centru města v Lenonově uličce: „Strhl 

ji ze zavěšení a poté rozlámal na kusy.“ Škoda 10 000 korun.

Galerie Orlovna města Kroměříže o.s.
Sídlo: Odbor školství, kultury a památkové péče MěÚ Kroměříž, Husovo náměstí 534

Výstavní prostory: ulice Na Sladovnách

Umělecká rada galerie: 

ak. mal. Miroslav Malina – předseda umělecké rady

ak. mal. Jan Pospíšil – ředitel SUPŠ Uherské Hradiště

Mgr. Michal Beneš, CSc. – ministerstvo kultury ČR

Dr. ak. soch. Rostislav Illík – Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

PhDr. Milada Frolcová – historička umění, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

MgA. Michal Malina – Freelance designer

Dozorčí rada: Mgr. Jiří Pánek, Ing. arch. Jan Slanina, Mgr. Markéta Mercová, Dr.

Správní rada: 

Ing. Jiří Antoš, CSc. – předseda správní rady Galerie Orlovna

Mgr. Petr Pálka (někdejší učitel na LŠU Kroměříž) – místopředseda správní rady Galerie 

Orlovna

Lenka Peclová – ekonom

MUDr. Jarmila Číhalová, Mgr. Jitka Dvořáková, Ing. Jan Slezák, Antonín Puchar

Výstavy, instalace:
Petr Nikl – David Vrbík: Mluvící voda, 16. 4.–24. 6.

Patrik Hábl: Posedlost Horizontem, 16. 4.–13. 5.

Eva Vajceová – Stanislav Vajce: Společná výstava manželů, 21. 5.–24. 6.

Karel Balcar: Untitled, 2. 7.–29. 7.

David Hřivňacký – David Helán: Pracoviště technopata, 2. 7.–29. 7.

Oriol maspons: An unusual photographer of celebrities (photoghraphs 1950–1970), 

6. 8.–2. 9.

Ramon Llinas i Vila: What is broken is beautiful, 6. 8.–2. 9.

Miloš Slezák: Malé bronzy, 10. 9.–7. 10.

Ewa Gordon: Podwojna gra. Double game, 10. 9.–7. 10.

Sochy v zahradě III, 30. 6.–31. 8.

Temavoda, studenti 4. ročníku Střední umělecko-průmyslové školy v Uherském Hradišti, 

19. 9.–7. 10.
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Švabinského kruh přátel výtvarného umění
Předsedkyně: Mgr. Markéta Mercová, Dr.

Z činnosti:

 13. 3.  Klubový večer k životnímu jubileu dlouholeté předsednkyně ŠKPVÚ Marie Zahrad-

níkové spojený s výstavou její kolekce Ex libris v Galerii Portál Muzea Kroměřížska.

 17. 4.  Osudové ženy Maxe Švabinského. Klubový večer s Věrou Hubáčkovou a Zdenou 

Modrákovou v Muzeu Kroměřížska.

 16. 5.  uspořádaly společně Klub UNESCO Kroměříž a Švabinského kruh přátel výtvar-

ného umění pro své členy zájezd na zámek Kačina a do Kutné Hory a s prohlídkou 

chrámu sv. Barbory i kostnice. Areálem zámku Kačina provedl Ing. Zdeněk Novák, 

ředitel Národního zemědělského muzea a čestný člen Klubu UNESCO Kroměříž.

ŠKPVÚ se podílel spolu s Městem Kroměříž a Galerií Orlovna na uskutečnění myšlenky 

umístění pamětní desky kroměřížskému rodáku arch. Karlu Pragerovi na jeho rodný dům. 

Deska byla odhalena 24. 8., při té příležitosti vydán pamětní list.

 5. 10.  zájezd Švabinského kruh přátel výtvarného umění do Brna na prohlídku rekonstruo-

vané vily Tugendhat.

 9. 10.  Klubový večer pořádaný při příležitosti 80. narozenin kroměřížského rodáka, noviná-

ře, divadelníka, nakladatele, člena PEN-klubu PhDr. Aleše Fuchse.

 20. 11. Klubový večer Švabinského kruhu v Muzeu Kroměřížska s přednáškou PhDr. Milady 

Frolcové ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti na téma Umění jihovýchodní 

Moravy II. Zlínská škola (malíř Ruzselák zároveň vydal autorský list k výročí Zuzany 

Švabinské) 

Sdružení přátel výtvarného umění Kroměřížska
SPVUK – občanské sdružení se sídlem v Kroměříži. Od roku 1998 organizuje a podporuje 

výstavy a kulturní akce. Sdružuje aktivní amatérské výtvarníky, výtvarné pedagogy a nadšené 

příznivce umění obecně.

V lednu pořádalo sdružení výstavu Emílie Rudolfové, v dubnu výstavu výtvarníků Holešov-

ska v Domě kultury, v květnu výstavu Jitky Jarmarové v Radničním sklípku, v září naopak 

členové sdružení vystavovali spolu s holešovskými kolegy na holešovském zámku a v září 

pořádalo výstavu Věry Tesáčkové v Radničním sklípku.

Moravští madrigalisté
Adresa: Moravští madrigalisté, U Cihelny 643/12

Předseda sboru: PharmDr. Helena Hrubanová

Jednatelka: Věra Kroftová

Umělecký vedoucí a dirigent sboru: Mgr. Radek Dočkal

Sbor během roku nabíral nové členy do všech hlasových skupin

31. 3. se konal v Olomouci X. ročník festivalu Musica Religiosa, jde o soutěž pěveckých sbo-

rů. Moravští madrigalisté zpívali 5 skladeb pod vedením dirigenta Radka Dočkala. Získali 

Zlatou medaili.

Biskupští manové
Taky v roce 2012 oživovalo mnoho kulturních podniků v Kroměříži vystoupení skupiny his-

torického šermu Biskupští manové. Jejich vedoucím je učitel dějepisu na Gymnáziu Kromě-

říž Mgr. Evžen Petřík. Jejich hlavním obdobím je třicetiletá válka a vůbec 17. století. Zvlášt-

ností roku 2012 byla účast 17 Biskupských manů z Kroměříže v Rusku při rekonstrukci bitvy 
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z roku 1612, kdy Rusové porazili polské vojsko a skončilo tzv období smuty. Rekonstrukce se 

konala v parku Kolomenskoje v Moskvě. 

Konference, semináře

Zdravotnický seminář
17. 4. proběhla v Domě kultury konference a seminář pro nelékařské obory zdravotníků. 

Účastníků byly desítky: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranti, asistenti 

ochrany veřejného zdraví, nutriční terapeuti, ortoptisté, zubní technici, dentální hygienisté, 

zdravotničtí záchranáři, farmaceutičtí asistenti, zdravotně sociální pracovníci a přednáše-

jící z celé republiky. Akce se účastnili i hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák a zástupci 

Kroměřížské nemocnice a.s. ředitel Ing. Pavel Calábek a hlavní sestra nemocnice Marie 

Christovová. Vzdělávací akce se konala ve spolupráci s Českou asociací sester, v rámci pro-

jektu Ministerstva zdravotnictví ČR, spolupořadatelem byla Kroměřížské nemocnice a.s. 

a mediálním partnerem časopis Sestra. Šlo o vzdělávací aktivitu hrazenou z prostředků Ev-

ropské unie, vyhlásil ji Institut pro postgraduální vzdělávání zdravotníků. Konference byla 

tematicky zaměřena na péči o pacienty s cerebrovaskulárním onemocněním a jejím hlavním 

cílem bylo seznámit nelékaře s péčí o pacienty s tímto onemocněním. 

Celoživotní učení
16.–17. 5. se konal za pořadatelství města Kroměříže, Okresní hospodářské komory a Ná-

rodního vzdělávacího fondu, Národního ústavu pro vzdělávání a Ministerstva školství, mlá-

deže a tělovýchovy ČR 19. ročník celostátního semináře Celoživotní učení – Kroměříž 2012. 

Seminář byl zaměřen na odborné vzdělávání z pohledu škol a trhu práce. Akci zahájil hejt-

man Zlínského kraje Stanislav Mišák. K současnému stavu odborného vzdělávání přednášeli 

na semináři svá stanoviska zástupci odborných škol a zástupci zaměstnavatelů.

Konference Židé a Morava XIX
V Muzeu Kroměřížska se ve středu 14. 11. uskutečnil devatenáctý ročník konference Židé 

a Morava, účastníků bylo k sedmdesáti, předneseny byly příspěvky:

PhDr. Rudolf Fišer, CSc.: Školství a vzdělanost v třebíčském ghettu; Ing. arch. Jaroslav 

Klenovský: Kořeny rabínské rodiny Bäck na jižní Moravě; Doc. PhDr. Bohumír Smutný, 

Dr.: Brněnské úřady a židovští podnikatelé v 50. letech 19. století; Mgr. Petr Kadlec, Ph.D.: 

Židé a předlitavské vyšší školství 2. pol. 19. a počátku 20. století; Doc. MUDr. Pavel Maňák, 

CSc.: Dr. Rudolf Bacher, lékař který žil, trpěl a zemřel pro svoji vědu; Mgr. Magdalena 

Sedlická – Mgr. Radana Rutová: Ilegální korespondence českých a moravských Židů z kon-

centračních táborů; Mgr. Eva Kalousová: Životní příběh Maxe Mannheimera; Doc. PhDr. 

Blanka Soukupová, CSc.: Typy osudů židovských hřbitovů na Moravě po 2. světová válce; 

Mgr. Daniel Baránek: Židovští obchodníci v Příboře; Dr. phil. Marie Buňatová: Moravští 

Židé na obchodních trzích v Krakově v době předbělohorské; PhDr. Marie Dokoupilová: 

Komu patřil tento dům?; Doc. PhDr. Miroslava Kyselá, CSc.: Židovští umělci v Německém 

divadle v Ostravě; Mgr. Daniela Bartáková M.A: Židovská sionistická mládež v ČSR – tělo, 

tělesnost, sexualita; MarieWetterová: Rodina Eislerova a Boskovice; Mgr. Kamil Rodan, 

Ph.D.: „Hostinská koncese jako taková je předmětem obchodu“ aneb boj Hermíny Freundli-

chové o živnost; Ing. Milan Palák: Osud ostravského lékaře Arnošta Ryšavého; Mgr. Jiří Flé-
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gl: Arizace židovského majetku na Vsetínsku; Mgr. Jan Machala: Svědectví o transportech 

do Niska nad Sanem; Mgr. Petr Pálka: Židé v Kroměříži v roce 1940.

Festival Forfest 
Organizátoři: Zdenka Vaculovičová, Václav Vaculovič

Adresa: Kojetínská 1425

XXII. ročník festivalu duchovního umění

Termín: 1. 6.–1. 7. 2012

Místa konání: Kroměříž–Olomouc–Zábřeh na Moravě–Hodonín–San Marino

Zahájení 1. 6. výstavou plastik a obrazů švédské multimediální umělkyně Åsy Boström 

v Obrazárně Arcibiskupského zámku. Náplní byly hudební recitály, koncerty, výstavy leptů, 

výstava slovenskými výtvarnicemi zhotovených liturgických rouch, přednáška restaurátora 

a umělce Františka Sysla o kroměřížských ateliérech a jeho výstava fotografi í.

Kulturní instituce

Dům kultury v Kroměříži
Adresa: Tovačovského 2828/22

Statutární orgán, ředitel – Ing. Jiří Králík (od 10. 1. 2011)

Zřizovatel: Město Kroměříž

Součásti organizace: Kino Nadsklepí, Klub Starý pivovar, Hvězdárna města (Braunerova 

2705), pódium Velké náměstí.

Pokud jde o Klub Starý pivovar, roku 1956 byla budova předána podniku Pal Magneton 

jako fi remní kulturní zařízení. V 80. letech minulého století se stal Starý pivovar střediskem 

Domu kultury Kroměříž. Od roku 2007 je provozovatelem klubu Město Kroměříž skrze 

Dům kultury, jehož je Klub starý pivovar součástí.

Dům kultury pořádá větší akce místního, regionálního i nadregionálního charakteru

V roce 2012 uspořádal akce: Kroměřížské hudební léto, Hudební Kroměříž, Hudba v zahra-

dách a zámku, Den dětí města Kroměříže, Den tance, Středověké slavnosti, festival fi lmové 

a scénické hudby Movieng Music, výchovný program Artediem, festival zpívajících básníků 

Stoptime, Mezinárodní festival dožínkových tradic – Dožínky Zlínského kraje, Mezinárod-

ní festival vojenských hudeb, prezentace národních kultur Mundus, rozsvěcení Vánočního 

stromu, přehlídka Magické Vánoce

Dům kultury pořádá soutěže, přehlídky – celostátní, krajské i městské – ARSfi lm amatérů, 

Krajskou soutěž amatérských fi lmů, Fonorallye a Vidorallye, Taneční festival, Seniorforum, 

Wolkerův Prostějov, O hanáckyho kohóta.

V Kině Nadsklepí v roce 2012 všechna představení včetně fi lmových, která se tady konala, 

navštívilo 42 500 diváků. Kino disponuje nejmodernějším technickým vybavením, díky ně-

muž může souběžně promítat všechny české a světové premiéry. V roce 2012 se v sále Kina 

Nadsklepí konalo 42 koncertů, na které přišlo 4599 posluchačů.

Granty a dotace v roce 2012: 410 576 Kč 

Stoptime – 65 000 Kč; Movieng Music – 100 000 Kč; Artediem – 125 000 Kč; KHL (DV) 

– 30 000 Kč; Projekt Mikroregion – 90 576 Kč

Celkový roční přepočtený počet stálých zaměstnanců 20,62 osob
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Divadla + show + čtení – počet 145, diváků 36 416

Koncerty – počet 127, diváků 28790

Soutěže, festivaly, folklór, kurzy – počet 639, diváků 73 976

Výstavy –počet 21, diváků 7130

Film – počet 604, diváků 34493

Celkem – počet 1 562, diváků 190 223

Tržby: 7 544 000 Kč

V této evidenci jsou započítány i akce cizích subjektů, které proběhly v prostorách DK. 

Těchto akcí bylo 221 s návštěvností 48 281 diváků.

Rozpočet Domu kultury byl pro rok 2012 – 10 211 000 Kč. V částce bylo zahrnuto kino 

i účelové dotace na několik akcí během roku: Dožínky, festival vojenských hudeb a další.

Problémy ředitele Domu kultury
Členové Rady města Kroměříže odebrali v lednu 2012 na tři měsíce osobní ohodnocení ředi-

teli Domu kultury Ing. Jiřímu Králíkovi kvůli nedostatkům v hospodaření odhaleným dvěma 

audity. 

Letní kino putovně
V roce 2012 se stalo letní kino Domu kultury putovním, promítalo se nejen na Velkém ná-

městí, ale i na Hanáckém náměstí. Počátek sezóny letního zajistila projekce záznamu kon-

certu skupiny Metallica – Some Kind of Monster v rámci Dánských dnů 18. 5. ve 20.30 h. 

na Velkém náměstí.

Festival zpívajících básníků Stoptime
3.–4. 8 se uskutečnil Květné zahradě mezinárodní festival zpívajících básníků Stoptime, 

pořadatelem byl Dům kultury. Po oba dny bylo krásné počasí, prvního dne vystoupili v kolo-

nádě hlavně Markéta Irglová (rodačka z Valašského Meziříčí) a valaškomeziříčská skupina 

Mňága a Žďorp a to částečně spolu, promítnut byl fi lm Once. Markéta Irglová je poslední 

česká držitelka fi lmové ceny Oscar. Druhého dne odpoledne v Květné zahradě vystoupila 

folková skupina Nerez s hostem Janem Burianem. Navečer návštěvníci zahrady ochutnávali 

víno a poslouchali poezii, nakonec četl své básně Slovinec Andraž Polič, který měl vystupo-

vat s Pavlem Kouhoutem, který se ale ze zdravotních důvodů omluvil a nepřijel. Na závěr 

festivalu byl promítnut fi lm The Doors.

Letní akce nejlépe hodnocené ředitelem DK J. Králíkem
V září 2012 ředitel domu kultury Jiří Králík nejlépe hodnotil, pokud jde o kulturní akce 

konané v Kroměříži během léta, druhý ročník festivalu zpívajících básníků Stoptime, Do-

žínky a koncert Musica Minore. Tyto tři akce podle něho též nejvíce ocenila kroměřížská 

i mimokroměřížská veřejnost.

Festival outdoorových fi lmů
7. 11. byla zahájena kroměřížská štace putovního Mezinárodního festivalu outdoorových 

fi lmů 2012, šlo o 10. ročník. K slavnostní zahájení došlo v kině Nadsklepí, vystoupila taneční 

skupina break-dance Reborn Squad a žongléři ze Zlína Ardor Viridis. Filmy se v kině promí-

taly do 10. 11. Od 17. 11. se promítaly v Muzea Kroměřížska. Šlo o snímky v kategoriích: 

Dobrodružný a extrémní sportovní fi lm, Horolezecký a horský fi lm, Dobrodružné vodní 

sporty, Cestopisný fi lm a Nesoutěžní fi lm. 
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Movieng Music Kroměříž 2012
15.–18. 11. se uskutečnil v kině Nadsklepí 2. ročník Mezinárodního festivalu fi lmové a scé-

nické hudby Kroměříž Movi(e) NG Music 2012, který byl zaměřen na českou fi lmovou 

a scénickou hudbu (Vladimír Franz, Jan Dušek, Petr Vrána, Miloš Štědroň, David Solař, 

Petr Marek, Eva Letňanová, Jan Hammer Jr.). Festival měl jedno rozebírané téma fi lm Rona 

Frickeho Samsara, hudbu k fi lmu tvořila Lisa Gerrard.

Připomenutí výročí Jiřího Trnky
18. 12. byla zahájena v Domě kultury výstava věnovaná výtvarníku Jiřímu Trnkovi ke 100. vý-

ročí narození. Expozici o jeho životě i díle připravila hlavně Česká centra. Výstava byla 

instalovaná ve foyer Domu kultury a kina Nadsklepí. Veřejnosti byla přístupná do konce 

ledna. Základ výstavy tvořilo 41 panelů představujících život Jiřího Trnky a jeho tvorbu. 

Kvůli dvěma místům expozice se konaly dvě vernisáže. První v Domě kultury s kostýmem 

Rudolfa II. z fi lmu Císařův pekař. Druhá 19. prosince Na Nadsklepí doplněná projekcí fi lmů 

Jiřího Trnky.

Knihovna Kroměřížska
Sídlo: Slovanské náměstí 3920

Ředitelka: PhDr. Šárka Kašpárková

Zřizovatel: Město Kroměříž

Pobočky knihovny: 
Barbořina, Lutopecká 1422

Bílany č.p. 33 

Drahlov – požární zbrojnice – pobočka zrušena k 31. 12. 2012

Dům zvláštního určení Zachar, Nitranská ul. 4091

Hradisko č.p. 4

Oskol (hokejka), Úprkova 3692

Postoupky č.p. 69

Těšnovice č.p. 31

Trávník č.p. 138

Oddělení knihovny:
Oddělení pro dospělé s částmi: knihovnické informační oddělení a čítárna periodik. 

Oddělení pro děti a mládež – je určeno zejména dětem a mládeži do 15 let věku. 

Hudební oddělení – půjčovat si zde mohou uživatelé od 15 let, mladší a neregistrovaní uži-

vatelé mohou využít místa k poslechu. 

Centrum celoživotního učení: Multimediální učebna, která je samostatným oddělením 

knihovny. Je vybavena 10 pracovními místy s PC a 1 místem pro lektora a slouží k výuce 

počítačové a informační gramotnosti. V učebně se realizují kurzy Základů počítačové gra-

motnosti pro seniory i pro zájemce v produktivním věku. Centrum ve spolupráci s Centrem 

pro integraci cizinců ve Zlíně nabízí také prostory pro jazykovou výuku pro cizince. V roce 

2012 byly prostory centra opraveny. 

Oddělení zpracování fondů. Regionální úsek (Knihovna Kroměřížska – příspěvková orga-

nizace, jako knihovna pověřená Krajskou knihovnou F. Bartoše ve Zlíně, zajišťuje výkon 

regionálních funkcí pro kroměřížský region Zlínského kraje.)
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Informační centrum – detašované pracoviště Knihovny Kroměřížska – p.o. (Velké nám. 

115). Vzniklo na základě rozhodnutí Rady města Kroměříže, vybudovat vlastní Informační 

centrum. Návrh interiérů: Ing. arch. Čillík – Zlín. Informační centrum (dále IC) je realizo-

váno v prostorách radnice se samostatným vchodem z ulice Prusinovského. 

Projekty: 
Literární Haná. Spolupartnery projektu byly Knihovna Kroměřížska, Knihovna města Olo-

mouce a Městská knihovna Prostějov. Byl zaměřena na podporu literární tvorby dospělých 

autorů se záměrem propagace regionu Hané. Do projektu se přihlásilo 70 autorů. Po vyhod-

nocení byly vybrány 2 prózy a dvě práce poezie. 7. 11. se v Národním domě v Prostějově ko-

nalo vyhlášení vítězů. Zvítězili, próza: Michal Marek z Prostějova s prací Až do konce a Mi-

roslav Havelka z Přemyslovic s prací Jak Dolfi k začal dbát na prevenci. Poezie: Jan Pavelka 

z Ledče nad Sázavou s prací Bobr a nalezené a Zdeňka Pospíšilová z Brna – Domy na vsi.

Kroměřížská škola tvůrčího psaní
Díky podpoře MK ČR byla v knihovně realizována škola tvůrčího psaní s lektorkou Klá-

rou Janečkovou. Pozvaným spisovatelem byl P. Vondruška. Konferenční sál byl přeplněn. 

Z projektu byl publikován sborníček prací autorů: Vendula Baštincová, Adéla Divilová, Syl-

va Honzáková, Martina Matějíčková, Kateřina Nesvadbová, Eva Pálková, Josef Vinklárek, 

Martina Vrtělová, Alena Zbořilová, Oldřich Kuchař.

Univerzita III. věku
Knihovna Kroměřížska ve spolupráci s Univerzitou T. Bati ve Zlíně zajišťovala průběh 

4. ročníku Univerzity III. věku. Studovat mohli lidé nad 50 let s ukončeným středoškolským 

vzděláním. Nabídnuty byly dva společenskovědní cykly s obory: 

1) politologie, archeologie, pomocné vědy historické a historie Olomouckého biskupství. 

2) planeta Země, zlínský region, fi lmový Zlín, Baťa a Zlín. 

Semestr stál posluchače 500 Kč. Studuje se 2 roky, tedy 4 semestry.

Hudební akademie
Probíhá jednou měsíčně v přednáškovém sále Knihovny Kroměřížska, vede ji Ing. Jiří Sitta, 

kdysi voják z povolání. Účastníci poslouchají ukázky českých a světových oper. Vstup zdar-

ma. Výběr z roku 2012: Giuseppe Verdi – Nabucco, Gustav Albert Lortzing: Car a tesař 

(Herman Prey, Erika Koth, Nicolai Gedda), Francesco Cilea: Adriana Lecouvreur (Renata 

Tebaldi, Mario di Monaco, Giulietta Simionato).

Akademie III. věku
Program přednášek pro seniory připravuje Knihovna Kroměřížska, akce probíhají v přednáš-

kovém sále knihovny, vstup zdarma.

Výběr z roku 2012:

Ing. K. Bartošek:  Architekt Dušan Jurkovič a střední Morava

MUDr. J. Drápal:  Vincend a Danuše Drápalovi

Mgr. J. Kolčárová:  Odraz napoleonských válek v lidových písních

PhDr. J. Zezulová:  Pečetidla v kroměřížském archivu

Ing. J. Varhaník:  Je možné žít bez plastů

Mgr. D. Valůšek:  Genealogie
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Koutek Karla Kryla
Koutek věnovaný Karlu Krylovi zpřístupnili v lednu 2012 v Knihovně Kroměřížska v oddě-

lení pro dospělé čtenáře. Vznikl přestavbou prostor bývalé pošty, propojených nově s knihov-

nou. 

Výstavka a večer Karla Kryla
6. 3. proběhla v Knihovně Kroměřížska vernisáž výstavky na počest Karla Kryla Doteky ži-

vota. Výstavka připomněla jeho život, účastníci vernisáže si poslechli a zabroukali Krylovy 

písně. 

Vystoupení V. Třešňáka
22. 3. zpíval v sále knihovny a četl svou pohádku The vole–hraboš hrdina písničkář Vlastimil 

Třešňák

Oslava výročí knihovny
V den 115. výročí založení Knihovny Kroměřížska v pátek 17. 2. uspořádali knihovníci 

v knihovně narozeninovou oslavu s nealko přípitkem pro každého, tancem, tombolou, hra-

mi. Knihovnice v dětském oddělení vyzdobily místnost konfetami, lampiony a balonky. Sou-

částí oslavy bylo vyhlášení výtvarné soutěže o logo oddělení pro děti a mládež. Při příleži-

tosti sto patnáctého výročí byla v knihovně také nainstalována výstavka. Vítězem soutěže na 

nové logo se stal 14letý Dominik Skřička. Jeho práce označuje všechny ofi ciální dokumenty 

Knihovny Kroměřížska. Těsně druhá byla 13letá Jana Lednová.

Přijímání nových čtenářů
5. 6. knihovna přijímala nové prvňáčky z kroměřížských základních škol, mečem je pasoval 

zámecký knihovník Bc. Cyril Měsíc v úboru zapůjčeným šermířem ze skupiny Biskupští 

manové. Šlo o pasování do čtenářského stavu.

Výstava sýrových etiket
V polovině září byla v knihovně k vidění putovní výstava sýrových etiket tavených sýrů in-

stalovaná na panelech v rámech. K 21.–22. 9. byla výstava přemístěna na chodbu mlékáren-

ské školy k oslavám 110. výročí jejího založení. Etikety patří absolventu mlékárenské školy 

z roku 1961 Ladislavu Liklerovi, v současné době předsedovi Klubu sběratelů kuriozit. 

Den poezie
19. 11. se v Knihovně Kroměřížska uskutečnil Den poezie. Šlo o 14. ročník stejnojmenného 

celostátního festivalu. Akce se místně jmenovala AG čte Skácela. Studenty Arcibiskupského 

gymnázia (AG) vedla gymnaziální knihovnice Jana Dvořáková. V průběhu pořadu studenti 

AG přednášeli Skácelovy básně. Vystoupili i regionální básníci Svatava Mášová, Libuše Ma-

tysíková, Petr Klapil, Marie Zajíčková a Zdenka Olšinová, kteří přečetli svá díla.

Den pro dětskou knihu
1. 12. uspořádala Knihovna Kroměřížska Den pro dětskou knihu. Jde o každoroční celostát-

ní akci pořádanou Sdružením knihovníků a informačních pracovníků. V dětském oddělení 

byly nachystány vánoční soutěže. Během dopoledne četl a přednášel nejpilnější dětský čte-

nář knihovny dvanáctiletý Vilém Mucha.
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Muzeum Kroměřížska
Sídlo: Velké náměstí

Ředitel: Ing. Jiří Stránský

Zřizovatel: Zlínský kraj

Nejnavštěvovanější byla v termínu 31. 5.–30. 9. výstava instalovaná v Galerii v Podloubí – 

Přijďte si hrát do muzea aneb kdo si hraje nezlobí: 8 200 návštěvníků – z toho 1 000 žáků při 

návštěvách školních tříd v rámci interaktivního programu oddělení pro práci s dětmi. 

Druhou nejúspěšnější byla výstava Hrátky s hrádky v galerii Portál – šlo o papírové modely 

českých hradů a zámků slepované muzejníkem Jiřím Marešem – 3 370 návštěvníků. 

Třetí nejnavštěvovanější výstavou byla Italská abstraktní grafi ka: Forma 1 a jiné tendence, 

která nabídla v Malé galerii v termínu 12. 6.–2. 9. k vidění především grafi cké práce uměl-

ců Forma 1 ze 70.–80. let 20. století a práce dalších autorů italské neoavantgardy – 1 570 

návštěvníků. 

Muzeum Kroměřížska připravilo ve spolupráci s Arcibiskupským zámkem a Galerií Orlovna 

pro úterý 19. 6. Podvečer v galeriích. Tím byla navázána užší spolupráce se správou kromě-

řížského zámku. 

Novinkou byly dva prázdninové turnusy muzejního tábora připraveného oddělením pro prá-

ci s dětmi a mládeží. Každého turnusu se účastnilo na 30 dětí. Proběhla i každoroční listopa-

dová konference Židé a Morava. XIX. ročník konference se za účasti 70 badatelů uskutečnil 

14. 11. v přednáškovém sále muzea. Muzeum jako každoročně vydalo obsáhlý sborník z loň-

ské konference, tedy osmnáctý svazek ediční řady Židé a Morava o 280 stranách.

Oproti předcházejícímu roku došlo k poklesu návštěvnosti v muzejních objektech, návštěv-

nost sídla muzea v Kroměříži (počítán pouze jeden návštěvník, i když navštívil více výstav) 

činila 18 035 lidí. Každý návštěvník absolvoval téměř 2,5 výstavy na jeden vstup. Připočte-

me–li k tomu návštěvnost vernisáží a pozorování betlému vystaveného ve vestibulu, zvýší se 

nám počet návštěvníků, i když si vstupenku nezakoupili, o 1 000 lidí. Programy pro školy 

navštívilo o 300 žáků více než v roce předešlém, v roce 2012 to bylo přes 5 000 dětí.

Na poklesu návštěvnosti měl největší podíl zámek Chropyně (2 107 lidí), i když v něm byla 

přes celou návštěvnickou sezónu (17. 5.–14. 10.) instalována atraktivní výstava Housle 500. 

Šlo o výstavu sbírky houslí Karla Zapletala z Náměstě na Hané a Strunalu CZ a.s. z Lubů 

u Chebu. Výstava měla 1 703 návštěvníků.

V roce 2012 muzeum pokročilo na cestě v propagaci své činnosti. Zdokonaleny byly jeho 

webové stránky, ve snaze o lepší komunikaci s mladšími příznivci začalo s nimi komunikovat 

na sociální síti Facebook a prezentovalo se videosoubory i na YouTube.

Výstava grafi ky M. Švabinského a motýlů
9. 2. zahájena v Malé galerii výstava Křídla motýlí věnovaná 50. výročí úmrtí Maxe Šva-

binského (1873–1962), 100. výročí narození Zuzany Švabinské (1912–2004) a 100. výročí 

narození Josefa Poly (1912–1996). Uspořádalo ji Muzeum Kroměřížska a Švabinského kruh 

přátel výtvarného umění. Na výstavě v Malé galerii byly spojeny dvě sbírky, grafi cké listy 

s motivem motýlů a květin Maxe Švabinského a sbírka motýlů darovaná muzeu Josefem 

Polou z Chropyně a jeho rodinou.

Součástí výstavy byly i nejlepší práce kroměřížských základních a středních škol s námětem 

motýlů. Instalována byla ve vestibulu – Galerie Portál. 
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Tajemný jednorožec
22. 3.–20. 5. probíhala v Galerii v Podloubí autorská výstava RNDr. Růženy Gregorové 

z Moravského zemského muzea v Brně, která zachycovala vývoj vědy ve světle lidského vní-

maní přírody a tajemna. Výstava byla věnována zkamenělinám, legendám, mýtům a pově-

rám, které předcházely pochopení pravé podstaty fosílií, které byly představovány jako hříč-

ky přírody, rituální předměty a medikamenty, svědci biblické potopy, ostatky obrů, draků či 

jednorožců. 

Výstava k výročí narození Emila Filly
6. 9. se uskutečnila v Malé galerii Muzea Kroměřížska výstava k 130. výročí narození vý-

znamného českého malíře Emila Filly. Šlo o díla ze sbírek muzea – kresby, grafi ky, malba. 

Nejzajímavější byly velkoformátové malby – Písně (některé až 3,5 m vysoké) z počátku 

50. let. Inspirací pro ně Fillovi byla slovácká a slovenská lidová píseň. Byl ovlivněn i tech-

nikou čínské tušové malby. Jsou to velmi dramatická díla. Vystaveny byly i Fillovy grafi ky 

z cyklů Heráklés a Torzo naděje inspirované básněmi Františka Halase. 

Úvodní slovo pronesl kurátor výstavy Mgr. Ing. Ivo Binder v současnosti působící v Muzeu 

Umění Olomouc. V letech 1994–1996 byl historikem umění a kurátorem sbírek v Muzeu 

Kroměřížska, muzejní sbírky tedy velmi dobře zná. Výstava trvala do 14. 10. 2012. 

3. Den kraje
6. 10. se uskutečnil v Muzeu Kroměřížska třetí Den kraje. Do všech expozic a výstav byl 

volný vstup, rovněž do běžně přístupných i nepřístupných prostor muzea, stejně jako do 

knihovny a konzervátorské dílny. Pro děti byly připraveny tvůrčí dílny. V 10 hodin den zahá-

jilo vystoupení skupiny historického šermu Biskupští manové a od 13 hodin hrál před mu-

zeem Extravagant dixieland. Ve stáncích na nádvoří byly zadarmo k dostání starší muzejní 

publikace, k pití byl připraven poslední burčák podzimu z Arcibiskupských sklepů

Přednáška prof. Piťhy
7. 11. se uskutečnila v Přednáškovém sále Muzea Kroměřížska přednáška katolického kněze 

a někdejšího ministra školství (1992–94) prof. Petra Piťhy o významu jubilea 1150 let od 

příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu a odkazu sv. Cyrila a Metoděje pro českou státnost 

a současnost. Ve vestibulu muzea byla současně zahájena výstava ilustrací akademické malíř-

ky Kláry Folvarské-Roseové k Piťhově knize Slyšte slovo a zpívejte píseň o životních osudech 

sv. Cyrila a Metoděje a příběhu Velehradu. Přednášku pořádal Klub UNESCO Kroměříž, 

místní pobočka Křesťanské akademie a Muzeum Kroměřížska.

Státní okresní archiv
Název: Moravský zemský archiv v Brně– Státní okresní archiv Kroměříž

Adresa: Velehradská 4259

Ředitelka: PhDr. Jitka Zezulová

5. 6. proběhla schůzka kronikářů měst a obcí okresu v archivu.

7. 6. uskutečnil se Den otevřených dveří v SOkA Kroměříž. V malé expozici byly předsta-

veny významné listiny jako listina Jana hraběte z Rotalu z roku 1660, kterou dává holešov-

ským měšťanům právo vinného šenku či listina olomouckého biskupa Karla z Lichtenštejna

-Kastelkornu z roku 1669 zřizující fundaci pro chudé při kroměřížském špitále nebo listina 
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Václava z Ludanic z roku 1483 – nejstarší dokument uložený v archivu – kterou přenechal 

poddaným v Ratajích právo odúmrti. Mimoto byla připravena výstavka dokumentů i trojroz-

měrných exponátů k 130. výročí založení českého gymnázia v Kroměříži. Připomenuta byla 

gymnázia české, německé, arcibiskupské, piaristické a reálka.

11.–14. 6. probíhal program pro žáky základních a středních škol s přednáškami a prohlíd-

kami archivu

Národní památkový ústav
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži

Sídlo: Sněmovní náměstí 1

Územní památková správa NPÚ v Kroměříži

Sídlo: Sněmovní náměstí 1

Organizační změny v orgánech památkové péče
Generální ředitelka Národního památkového ústavu v tiskové zprávě z 16. 7. představila 

organizační změny, které se dotkly Kroměříže. Podle plánu, který byl uskutečněn, se k 1. 1. 

2013 oddělila správa státních hradů a zámků od klasické památkové péče. Dosud si každý 

krajský ústav NPÚ spravoval svoje hrady a zámky sám, od 1. 1. 2013 vznikla čtyři pracovi-

ště: V Praze, Českých Budějovicích, na Sychrově a v Kroměříži pro správu státních hradů 

a zámků a některých dalších státních památek. Podle vysvětlení mluvčí NPÚ: Kroměříž 

v boji o umístění centra správy zvítězila nad Brnem, byla zvolena s ohledem na dostupnost 

a geografi ckou polohu v centru spravovaného území a prostorovou kapacitu Arcibiskupské-

ho zámku coby sídla pracoviště. 

Pokud jde o kastelány, těm peníze nejdou nově ze státního příspěvku přes několik odborných 

pracovišť, ale jsou jim přeposílány přímo z ústředního pracoviště. Kasteláni jsou více samo-

statní v rozhodování o jimi vedených objektech.

Ing. Jan Slezák ředitelem Územní památkové správy NPÚ v Kroměříži
21. 11. jmenovala Generální ředitelka Národního památkového ústavu na základě výsledků 

výběrového řízení a doporučení výběrové komise s účinností k 1. 1. 2013 ředitele nově zří-

zených pracovišť Národního památkového ústavu – Územních památkových správ (ÚPS). 

Pro ÚPS Kroměříž byl do funkce ředitele jmenován Ing. Jan Slezák, dosavadní ředitel kro-

měřížského pracoviště NPÚ. ÚPS vznikají k 1. 1. 2013 v rámci reorganizace NPÚ a nově 

převezmou správu státních památkových objektů na svých územích. Ředitelem Slezákem 

a jeho týmem jsou tedy od 1. 1. 2013 řízeny všechny státní hrady, zámky a další objekty 

(Důl Michal v Ostravě, Soubor lidového stavitelství Příkazy u Olomouce) v Jihomoravském, 

Zlínském, Olomouckém a Moravskoostravském kraji. Jde o 24 památkové objekty od Valtic 

a Lednice na jihu po Jánský vrch v Javorníku na severu.

Výběrové řízení na ředitelku/ředitele kroměřížského pracoviště NPÚ 
Generální ředitelka Národního památkového ústavu vypsala s účinností ode dne 11. 10. 

s ukončením 12. 11. výběrové řízení na funkci ředitelka/ředitel územního odborného pra-

coviště Národního památkového ústavu v Kroměříži. Ředitelka/ředitel územního odborné-

ho pracoviště Národního památkového ústavu v Kroměříži měli být do funkce jmenováni 

s účinností ode dne 1. 1. 2013. To nebylo uskutečněno. Dne 4. 12. u nejednoznačného do-

poručení výběrové komise kandidáta na ředitele pro ÚOP v Kroměříži se ředitelka rozhodla 
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využít možnosti osobního pohovoru s dvěma kandidáty, a na základě těchto pohovorů roz-

hodnout o jmenování jednoho z nich do funkce. Přechodnou ředitelkou se stala pracovnice 

NPÚ Kroměříž Ing. Nelly Komendová. Nakonec byla od února 2013 jmenována ředitelkou 

NPÚ Kroměříž PhDr. Jana Spathová působící do té doby na Krajském úřadu ve Zlíně. 

Ředitelka kroměřížského pracoviště NPÚ PhDr. Jana Spathová:

Absolventka Filosofi cké fakulty Univerzity J. A. Komenského v Bratislavě obor historie – 

fi losofi e. Studia završila v roce 1981 státními závěrečnými zkouškami a následně v roce 1984 

doktorátem. V letech 1981–2001 pracovala na Okresním úřadě v Uherském Hradišti nejpr-

ve jako inspektorka památkové péče, muzeí a galerií, od roku 1991 pak jako vedoucí oddělení 

kultury, památkové péče, mládeže a tělovýchovy. Od roku 2001 do roku 2013 působila na 

Krajském úřadě Zlínského kraje, kde zastávala místo vedoucí oddělení památkové péče od-

boru kultury a památkové péče.

Ředitelkou územního odborného pracoviště v Kroměříži je na základě výběrového řízení od 

1. 2. 2013. 

Návštěvnost Arcibiskupského zámku
Arcibiskupský zámek v Kroměříži navštívilo v návštěvnické sezóně 2012 – 133 000 lidí. 

Kastelán zámku Ing. Martin Krčma si nejvíce pochvaloval návštěvnickou trasu VIA ARTIS 

(zámecká obrazová galerie, mincovna, Galerie Orlovna), tato trasa má v roce 2013 obnášet 

i prohlídku Muzea Kroměřížska. V roce 2012 si vstupenku VIA ARTIS koupilo přes 4 000 

osob. Skoro 10 000 osob navštívilo výstavu Stanislava Vajceho Actis Effector, kterou pořá-

dal v Rotundě Květné zahrady Klub UNESCO Kroměříž ve spolupráci se správou zámku 

a NPU pracoviště Kroměříž. 

Výstava kamélií
29. 2. se uskutečnila ve Studeném skleníku Květné zahrady v Kroměříži vernisáž výstavy 

„Kamélie v kouzlu třicátých let“. Součástí výstavy byla prezentace fotografi í historických 

interiérů hradů a zámků od Veroniky Skálové.

První zmínky o pěstování kamélií v Květné zahradě se v pramenech objevují od druhé po-

loviny 19. století. Ve 20. století kamélie patřily k největším lákadlům kroměřížské rostlinné 

sbírky. Pro atmosféru byla expozice obohacena o dobové doplňky z 30. let a poslech dobové 

hudby. Výstava byla otevřena od 1. 3. do 1. 4. denně, organizátoři ji nakonec prodloužili přes 

velikonoční svátky do 10. 4.

Výstavy na zámku zahájené v rámci Dnů poutníků
30. 3. Arcibiskupský zámek zahájil dvě výstavy najednou. Ve 14.00 hodin uvedl arcibiskup 

Mons. Jan Graubner celosezónní výstavu kartografi ckého klenotu arcibiskupské sbírky – 

„Tabula generalis dioecesis olomucensis“ – šestici měděných tiskařských matric map z druhé 

poloviny 18. století. První matrice představuje jednu z dobových variant Müllerovy mapy 

Moravy. Zbylých pět vydaných roku 1762 v Norimberku zachycuje olomouckou diecézi. 

Matrice i mapy vznikly na objednávku olomouckého kanovníka Jana Václava Freyenfelse. 

Arcibiskup připomněl, že svátek Bolestné Panny Marie se obvykle slaví na podzim, je jen 

několik míst, kde se slaví na Bolestný pátek, mezi nimi Kroměříž a kostel sv. Mořice. Svátek 

v tento den začali slavit v Kolíně nad Rýnem 1423 na památku husity zničených kostelů, do 

Kroměříže ho přinesl kardinál Schrattenbach v 18. století – řekl arcibiskup.

Druhou výstavou byly kované kříže mistra Tomáše Holíčka ze Sovince a jeho žáka Antonína 

Juračky instalované ve věži zámku. 
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Stavovské dny na Arcibiskupském zámku
O víkendu 4.–6. 5. probíhaly na Arcibiskupském zámku tzv. stavovské dny, druhý ročník. 

Kdo přišel v uniformě (hasiči, lesníci, policisté, kněží atd.) či v kroji, platil poloviční vstup-

né do všech prostor zámku. Sleva platila i pro jeho doprovod.

Akci vymyslel kastelán zámku Ing. Martin Krčma, tito lidé jsou podle něho nositeli tradic 

a hodnot. Stavovské dny zahájilo slavnostní vyhlášení osobnosti roku Zlínského kraje ve Sně-

movním sále. Veřejnost se pak potkala v sálech zámku s lidmi v uniformě hlásícími se k tomu 

kterému řemeslu či oboru. Velitel kroměřížských dobrovolných hasičů Zdeněk Janásek řekl, 

že při povodních v roce 1997 byl květinový ornament před zámkem z poloviny pod vodou. 

Soutěž mladých fl oristů
27. 5. se konal první ročník fl oristické soutěže ve studeném skleníku Květné zahrady. Sou-

těžilo devět dětí z mladší kategorie žáků základní školy a šest zástupců z kategorie starších, 

tedy od patnácti do osmnácti let z Karviné, Opavy, Olomouce, Kroměříže. Úkolem soutě-

žících bylo vytvořit vypichovanou misku na slavnostní stůl a uvázat kytici. Vítězové repre-

zentovali Moravu na celostátním kole v červenci v Lysé nad Labem. Akci pořádal Český 

zahrádkářský svaz.

Výstava o arcibiskupu Kohnovi
31. 5. v 17.30 h. byla v Manském sále zahájena výstava Arcibiskup Theodor Kohn (1893–

1904) Neklidný osud talentovaného muže. Pořadateli byli Arcibiskupský zámek v Kroměříži 

a Arcidiecézní muzeum Kroměříž. Výstava byla otevřena do 30. 9. Expozice Kohna předsta-

vila také jako mecenáše umění a sběratele. Výstava s doprovodnou publikací upozorňuje i na 

podíl Kohna (1845–1915) na duchovních i hospodářských reformách počátku 20. století. 

Kurátorkou výstavy byla Mgr. Martina Miláčková z Arcidiecézního muzea.

Arcidiecézní muzeum představilo pozapomenutý obraz
V červenci prvně prezentovalo Arcidiecézní muzeum rozměrný obraz od malíře Antona 

Pettera (rozměry obrazu 8,5 × 5,1 m) nazvaný Zavraždění svatého Václava, který měl být 

ozdobou hlavního oltáře olomouckého dómu svatého Václava. Malíř náboženských a histo-

rických námětů Anton Petter (1781–1858) maloval obraz šest let. V roce 1838 si ho u něj 

objednal arcibiskup Maxmilián Sommerau-Beckh, který dílo po dokončení zavrhl kvůli 

ústřednímu místu bratrovraha Boleslava a chybějící svatozáři. Obraz si prohlédl na nádvoří 

zámku roku 1921 archivář Antonín Breitenbacher. Zájem o dílo oživil prof. Ivo Hlobil z FF 

UP v Olomouci, podpořil ho arcibiskup Jan Graubner a vedení Muzea umění Olomouc. 

Obraz byl po celou dobu svinutý na půdě Arcibiskupského zámku a zapomenutý. Dílo bylo 

představeno 27. 9. v Gongu – nové multifunkční aule, která vznikla přestavbou bývalého 

plynojemu v památkově chráněné Dolní oblasti Vítkovic. První část restaurátorských prací 

fi nancovala strojírenská společnosti Vítkovice průmyslníka Jana Světlíka. Restaurátory byli 

Šárka a Petr Bergerovi v Písečné u Žamberka. 

Výstava kaktusů
4.–12. 8. probíhala ve Studeném skleníku Květné zahrady výstava kaktusů a sukulentů, po-

řádal ji Klub kaktusářů Frailea Kroměříž, který slavil i 47. výročí svého založení. 
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Ošetření stromů v Podzámecké zahradě
Arboristé ošetřovali v polovině července stromy v Podzámecké zahradě v Kroměříži. V roce 

2011, kdy s pracemi začali, měli v plánu ošetřit asi 1 400 stromů, v polovině července 2012 

z toho zbývala stovka stromů.

Mistrovství ČR v stromolezení
18. 8. se v Podzámecké zahradě uskutečnilo 12. mistrovství České republiky ve stromo-

lezení. Pořadatelem akce bylo občanské sdružení Společnost pro zahradní a krajinářskou 

tvorbu, spolupořadatelem Arcibiskupský zámek a zahrady. Soutěžilo asi 20 lezců z toho byli 

tři zahraniční (polský mistr, soutěžící z Velké Británie a Nového Zélandu). Závody tvořilo 

pět disciplín: práce v koruně stromu, záchrana zraněného lezce, instalace lana do koruny 

stromu, rychlostní výstup po větvích a jištěný šplh. 

Nové opice v Podzámecké zahradě
13. 8. byly po uhynutí paviána Bohouše znova k vidění opice v zookoutku v Podzámecké za-

hradě, šlo o dva makaky červenolící a dva paviány pláštíkové. Ze ZOO Liberec byli dovezeni 

paviáni bratři Ctirad a Bakat, ročník 2006, mají společného otce. Byli umístěni do klece 

po paviánu Bohoušovi. Ze ZOO Hodonín byli dovezeni makakové Krištof 13 let a Mikina 

11 let. 

Hradozámecká noc
1. 9. se uskutečnila v pořadí třetí Hradozámecká noc na Arcibiskupském zámku současně 

s Kroměřížskými vinařskými slavnostmi. Na nádvoří a v balkónových místnostech zámku 

proběhla od 17 hodin do půlnoci prezentace moravských a světových vín s ochutnávkou 

vzorků. K tomu hrála cimbálová muzika Dubina. Lidé se mohli seznámit s projektem Národ-

ního centra zahradní kultury (NCZK). Památkář Mgr. Jan Štětina návštěvníkům zodpoví-

dal na otázky. V prvním patře zámku a ve věži byly informační tabule o NCZK. Od 19 hodin 

se uskutečnil na louce před zámkem v Podzámecké zahradě galakoncert Ústřední hudby 

armády ČR. Nabídka vín byla v tomto roce podle mnoha komentářů slabší.

Uzavření zámecké obrazárny
Od 1. 10. byla uzavřena obrazárna Arcibiskupského zámku kvůli přesunu velké části obrazů 

do Muzeu moderního umění a v Arcidiecézního muzea Olomouc na výstavu Od Tiziana po 

Warhola. Výstava se koná 25. 10. 2012– 31. 3. 2013. Už během sezóny 2012 nebyla kromě-

řížská galerie kompletní, od května byly v Kutné Hoře na výstavě Evropa Jagellonica obrazy 

Lucase Cranacha staršího Stětí sv. Jana Křtitele, Stětí sv. Kateřiny, Sv. Kateřina a obraz 

Sv. Barbora.

Film, rádio

5.–7. 10. se v Domě kultury uskutečnil 40. ročník mezinárodní fi lmové přehlídky amatér-

ských fi lmů ARSfi lm. Soutěžilo 27 fi lmů, 7 z nich bylo zahraničních (Slovensko, Německo, 

Anglie, Estonsko). První cenu, Zlatý kroměřížský tolar, získal fi lm Rosalie německého auto-

ra Maxmiliana Zwienera.
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13. 11. byl v kině Nadsklepí natáčen a 25. 11. na stanici Praha Českého rozhlasu vysílán 

rozhlasový Radiodárek z Kroměříže. Byl to dárek města držiteli Ceny města Kroměříže 2012 

Ing. Karlu Janečkovi a hudebnímu pedagogu na konzervatoři MgA. Viktoru Kozánkovi. 

Jejich společné přání ohledně tématu: Město Kroměříž – to je hudba. Pořad moderoval Da-

libor Gondík, účinkoval v něm ředitel konzervatoře MgA. Miroslav Šiška a hudebníci.

Regionální tisk a publikace

Historická a uměleckohistorická kniha
PERŮTKA, Marek (ed.): Kroměříž, Historické město a jeho památky. Vyd. Město Kromě-

říž, Obsah:

Úvodem 

Marek Perůtka: Historické město Kroměříž a jeho památky.

Gotika a renesance

Jan Štětina: Počátky osídlení a vymezení raně středověkého města 

Jan Štětina: Středověká Kroměříž 

Ondřej Jakubec: Renesance v Kroměříži

Barok a rokoko

Milan Togner: Obnova města po třicetileté válce

Milan Togner: Barokní dotvoření města

Martin Pavlíček: Sochařství 17. a 18. století v Kroměříži

Od klasicismu k současnosti

Pavel Zatloukal: Kroměřížská architektura 1791–1918

Sochařství a malířství 19.–20. století

Milan Togner–Pavel Zatloukal

Martina Mertová: Historické město v moderní době

Klára Jeništová: Poválečná a současná Kroměříž

Kniha byla vydána nákladem 600 kusů, cena 750 Kč. Kroměříž 2012.

Východní Morava. Dějiny–lidé–krajina. Ročník 2, 2012. Vydal Moravský zemský archiv 

Brno prostřednictvím SOKa Kroměříž, SOkA Uherské Hradiště, SOkA Vsetín, SOkA 

Zlín. Odpovědný redaktor: Mgr. David Valůšek, 209 s., náklad 600 ks.

Kroměříže se týkají hlavně texty: 

Václav Bartůšek: Kolej piaristů v Kroměříži a její postavení v řádu v letech 1687–1778, 

s. 43–59.

Jitka Zezulová: Kroměřížská listina olomouckého biskupa Karla z Liechtensteina-Castel-

kornu z roku 1692, s. 129–132.

Židé a Morava XVIII. Kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kroměřížska 

dne 9. 11. 2011. Editor: Petr Pálka. Vydalo Muzeum Kroměřížska 2012, 279 s. Kromě-

říže se týká text Petra Pálky Židé v Kroměříži 1938–1939 (Doplňky a nová zjištění), 

s. 251–273. 

Almanach k 130. výročí založení Gymnázia Kroměříž 1882–2012. Vydal absolvent školy 

Stanislav Juhaňák, Triton, Praha 2012.

Almanach k 60. výročí založení Tauferovy SOŠ veterinární v Kroměříži

Almanach k 110. výročí založení Zemské mlékařské školy v Kroměříži.
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Knižní počin kroměřížské rodačky 
PILÁTOVÁ, Markéta: Jura a lama. Nakladatel LePress, vyšlo v květnu 2012.

Čtvrtá kniha autorky, kniha pro děti od čtyř let. Knihovna Kroměřížska uspořádala 19. 10. 

autorské čtení z této knížky.

Během roku 2012 vycházela periodika:
Kroměřížský zpravodaj – Informační měsíčník města Kroměříže. Formát A4. Vydáván v po-

čtu 13 000 kusů. Bezplatně distribuován do všech domácností v Kroměříži a v místních 

částech. Redaktor: Pavel Zrna. Tisk: KATOS, s.r.o., Horní Moštěnice.

Týdeník Kroměřížska. Vydává PROMP SERVIS v počtu 15 000 výtisků, ředitelka Radka 

Skácelová. Vychází každé úterý, cena výtisku stoupla od počátku roku 2012 na 12 Kč. 

Členem redakčního týmu byl do 31. 7. novinář Karel Toman, od č. 11 ze dne 7. 8. již 

v tiráži uveden není, avšak s novinami v nějaké formě dále spolupracuje i nadále.

INFO noviny. Vydává agentura PhDr. Jana Janoušková. Měsíčník je bezplatně distribuován 

do všech domácností a fi rem v Kroměříži, Holešově, Chropyni a ve Zdounkách.

Kroměřížský deník. Sídlo redakce Vejvanovského 757, Kroměříž, šéfredaktor Lukáš Pařeni-

ca, cena 14 Kč.

Nově začal vycházet týdeník 5 + 2. Týdeník 5 plus 2 je sdružení jedenasedmdesáti regionál-

ních magazínů, které přinášejí celostátní i místní zprávy ze všech okresů a krajů České re-

publiky. První číslo vyšlo v západních Čechách 8. 3. 2012. 2. 5. začala vycházet kroměřížská 

mutace, celkem je mutací 71.

Týdeník se zaměřuje na dění v Kroměříži a regionu, píše o místních lidech a fi rmách. Nechy-

bí zpravodajství ze Zlínského kraje a informace o celostátních událostech. Součástí každého 

vydání je kulturní přehled z okresu, křížovka či sudoku, tipy na výlety, rady čtenářům, apod. 

Součástí týdeníku 5plus2 je televizní program na celý týden. Týdeník je zdarma a čtenáři jej 

mohou najít ve stojanech, ve vybraných schránkách, nebo jej mohou dostat od kamelota. Na 

požádání je dodáván i do poštovních schránek u domů či bytů. 

Kroměřížskou redaktorkou týdeníku 5+2 je někdejší redaktorka Kroměřížského deníku Jana 

Rohanová.

Vydavatelem týdeníku 5 + 2 je AGF Media, a.s. – člen skupiny Agrofert podnikatele Andreje 

Babiše. Celkový náklad: 1 000 000 výtisků.
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Zdravotnictví

Kroměřížská nemocnice, a.s.
Sídlo: Havlíčkova 660/69

Ředitel: Ing. Pavel Calábek

Zřizovatel: Zlínský kraj

Předseda představenstva: Ing. Pavel Calábek

Dozorčí rada, Členové dozorčí rady: Mgr. Miloš Malý, Ing. Hana Příleská, Petr Hradecký, 

Ing. Bronislav Fuksa, Jitka Víchová, Jaroslav Kučera, Mgr. Petr Kořenek, MUDr. Jarmila 

Číhalová, Petra Pražáková, MUDr. Jaroslav Novák, Hana Kučerová, Jarmila Hlaváčková.

Výročí oddělení urologie Kroměřížské nemocnice
Výročí dvacet let si v polovině února připomnělo samostatné urologické oddělení Kroměříž-

ské nemocnice a.s., vzniklo roku 1992. V té době již v nemocnici existoval celý urologický 

lékařský tým vedený ordinářem MUDr. Lumírem Domesem. Novinkou, kterou kroměřížská 

urologie provádí, jsou laparoskopické operace ledvin od roku 2011, na počátku roku 2012 se 

tato metoda jevila vhodná u téměř poloviny pacientů.

Nová operační metoda kloubů v Kroměřížské nemocnici
Ortopedické oddělení kroměřížské nemocnice se v březnu 2012 prezentovalo novou operač-

ní metodou náhrad kolenních kloubů. Operaci předchází vyšetření na magnetické rezonan-

ci, výsledky jsou zasílány do USA, kde se pomocí 3D simulací vyrobí šablona, která je pro 

každého pacienta jedinečná. S její pomocí se zjednoduší a zrychlí operační postup, pacient 

je kratší dobu v narkóze. Samotná operace je hrazena ze zdravotního pojištění, šablony na 

míru si pacienti platí sami. Jejich cena se pohybuje kolem 25 000 korun. Novou metodu ne-

mocnice začala nabízet v polovině února. Za tři týdny ji využila desítka pacientů. 

Stavební úpravy v Kroměřížské nemocnici
Od srpna do prosince probíhaly stavební úpravy jižního křídla budovy B Kroměřížské nemoc-

nice. Předmětem úprav za 2,7 milionu korun bylo odstranění závad na budově způsobených 

dešti a zvýšenou hladinou podzemní vody před dvěma lety. Investorem akce byl zřizovatel 

nemocnice Zlínský kraj. Byla provedena rekonstrukce havarijních a porušených sklobetono-

vých stěn včetně oplechování a oprava povrchu anglických dvorků včetně odvodnění. 

Finanční příspěvek pro nemocnice zřizované krajem
14. 6. odhlasovali krajští zastupitelé zvýšení základního kapitálu všech čtyř nemocnic, je-

jichž zřizovatelem je kraj. Důvodem bylo zvýšení jejich kvality a vylepšení pozice při jednání 

s dodavateli. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně získala kapitál 205 milionů, Kromě-

řížská nemocnice deset milionů Kč.

Nová kotelna pro Kroměřížskou nemocnici
Radní Zlínského kraje na svém zasedání 6. 8. schválili zahájení projektové přípravy k zrušení 

stávající parní kotelny a její nahrazení novou kotelnou teplovodní v Kroměřížské nemoc-

nici. Po dokončení bude projekt předložen s žádostí o poskytnutí podpory do Operačního 

programu Životní prostředí. V létě 2012 byla nemocnice zásobována teplem a teplou vodou 

společně s Psychiatrickou léčebnou. Stávajícím zdrojem tepla pro oba areály je parní kotelna 

o výkonu 21 600 kW. V roce 2013 bude Psychiatrická léčebna odpojena, proto bylo rozhod-
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nuto vybudovat samostatnou teplovodní kotelnu a rekonstruovat zcela rozvody. Základ mají 

tvořit teplovodní kotle s technologiemi. Celkové náklady akce jsou zhruba 50 milionů korun. 

Dotace z uvedeného operačního programu má být 20 % nákladů, zbytek zaplatí Zlínský kraj.

Protialkoholní záchytná stanice v Kroměříži
V roce 2012 stála jedna noc strávená na protialkoholní záchytné stanici v Kroměříži 8 455 

korun. Do konce července bylo na záchytku umístěno šest set padesát lidí. Strážníci kromě-

řížské městské policie do konce července odvezli na záchytku 78 lidí. Záchytka v Kroměříži 

slouží celému Zlínskému kraji a umístěna je v Kroměřížské nemocnici.

Otrava metylalkoholem i v Kroměříži
V noci z pátku na sobotu 22. 9. přijala Kroměřížská nemocnice 66letou ženu s těžkou otra-

vou metylalkoholem, její stav byl stabilizován, lékaři ji léčili lékem fomepizol dovezeným 

z Norska. Stav pacientky se pomalu zlepšoval, neměla nakonec mít trvalé následky. Šlo 

o prvního pacienta s metanolovou otravou ve městě. Údajně vypila sklenku rumu ve Zlíně. 

Začátek rekonstrukce kuchyně v Kroměřížské nemocnici
Poslední listopadový týden začala rekonstrukce kuchyně Kroměřížské nemocnice tak, aby 

bylo možné přibližně na konci druhého čtvrtletí roku 2013 začít vařit v hygienicky vyhovu-

jících prostorách. V interiéru budou provedeny nové úpravy povrchů stěn, podlah a stropů 

a bude vybudována nová expediční rampa se zastřešením. Budou zhotoveny nové rozvody 

vody, kanalizace, vytápění, elektroinstalace a vzduchotechniky. Rekonstrukci hradí Zlínský 

kraj 43 miliony korun, Kroměřížská nemocnice a.s. dává 14 milionů na koupi gastrotech-

nologie. Má být vařeno denně asi 350 obědů pro pacienty a 250 obědů pro zaměstnance. 

Snídaně a večeře formou studené kuchyně. Ušetřit se má čtvrtina nákladů. 

Ocenění nemocnice pacienty
Kroměřížská nemocnice a nemocnice ve Valašském Meziříčí se v rámci celé republiky ze 

Zlínského kraje umístily mezi nejlepšími pokud jde o spokojenost pacientů podle kritérií or-

ganizace HealthCare Institute. Výsledky byly vyhlášeny 4. 12., šlo o projekt Nemocnice ČR 

2012. Nemocnice Valašské Meziříčí patří ke skupině Agel, mezi zdravotnickými zařízeními 

zřizovanými Zlínským krajem byla nejlépe hodnocena Kroměřížská nemocnice.

Příslib nové kotelny v Kroměřížské nemocnici
3. 12. se na svém 26. zasedání usnesla Rada Zlínského kraje na vybudování nové kotelny v Kro-

měřížské nemocnici. Počítá se s dvěma novými plynovými kotly o celkovém výkonu 3,9 MW 

a jedním plynovým parním kotlem o celkovém výkonu 1,35 MW. Náklady jsou 50,7 milionu 

korun, přičemž jednu polovinu by pokryly dotace z Evropské unie, druhou polovinu pro-

středky z rozpočtu kraje. Předpokládaný termín výstavby je období březen až říjen 2014. 

Schválení peněz pro protialkoholní záchytku
3. 12. schválila Rada Zlínského kraje uzavření smlouvy o provozování protialkoholní záchyt-

né stanice mezi Zlínským krajem a Kroměřížskou nemocnicí. Podmínkou uzavření smlouvy 

je souhlas krajského zastupitelstva s uvolněním šesti milionů korun z krajského rozpočtu na 

rok 2013 pro zajištění záchytky. V roce 2011 záchytka evidovala 1 030 zachycených, letos za 

devět měsíců 785. Cena za péči, kterou zachycený platí je v roce 2012 za noc 8 900. 

80 % pohledávek neuhrazeno ze sociálních důvodů.
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Psychiatrická léčebna v Kroměříži

Sídlo: Havlíčkova 1265

Ředitel: MUDr. Petr Možný

Zřizovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR

První ročník Benefi čního festivalu Blázinec za zdí
1. 9. po poledni začal v areálu Psychiatrické léčebny první ročník Benefi čního festivalu Blá-

zinec za zdí s podtitulem za 5 minut 12, který pořádalo občanské sdružení OS Sanity Zlín 

(sdružení rodičů, příbuzných a přátel pacientů trpících duševní nemocí) a multimediální 

skupina Firestarter. Hlavními organizátory byli Petr Kopčil a Eva Dudomai. Jedním z cílů 

bylo seznámit veřejnost s pacienty a prostředím léčebny v Kroměříži formou zábavného 

multižánrového programu, z jehož výtěžku mělo být fi nancováno sportovní vybavení pro 

pacienty PL. Výtěžek činil asi 50 000 korun. Během dne se šermovala a hrálo divadlo. Ve 

společenském sále vystoupil s kytarou Josef Alois Náhlovský a zahrála a zazpívala skupina 

Oceán i místní hudebníci. Během odpoledne se přišlo do areálu léčebny podívat k tisíci lidí. 

Na náměstíčku mezi právní budovou a kostelem byly postaveny stánky. 

Zrušení oddělení 17B v Psychiatrické léčebně 
Od 1. 12. je v Psychiatrické léčebně zrušeno oddělení 17B, které se zabývalo léčbou pacientů 

závislých na alkoholu. Důvodem je požadavek zdravotních pojišťoven na snižování počtu lů-

žek v psychiatrické léčebně a pokles počtu hospitalizovaných pacientů. Počet lůžek v léčebně 

klesne z 1 050 na 995. Péči o pacienty závislé na alkoholu převezmou zbylá tři oddělení alko-

holicko-toxikomanického primariátu. Zároveň dojde ke snížení počtu zaměstnanců léčebny 

o deset lidí.

Nemocnice Milosrdných sester

Malý Val 1553

Zřizovatel: Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul se sídlem 

v Kroměříži.

Ředitel–primář: MUDr. Antonín Bařinka

V areálu nemocnice je 105 lůžek, v nové budově 3 oddělení, na každém je umístěno 21 paci-

entů. Ve staré budově jsou 2 oddělení s celkem 42 lůžky.

Nemocnice je lůžkovým zdravotnickým zařízením dlouhodobě nemocných, kterým poskytu-

je následnou péči. Převážně v ní jsou hospitalizováni geriatričtí pacienti.
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Konec výjezdové pohotovosti
Ve Zlínském kraji skončila od 1. 1. takzvaná výjezdová pohotovost. Zastupitelé ji po poradě 

s řediteli nemocnic zrušili, protože je podle nich o tuto službu malý zájem. Záchranáři i lé-

kaři vyjadřovali obavy ze zmatků a komplikací, které kvůli tomu mohou nastat. 

Sportovní medicína
Od počátku března funguje v Kroměříži nová soukromá ordinace Lunacor–Sportovní me-

dicína na Komenského nám. 372/14. Pracoviště je tvořeno 4 sportovními lékaři: V. Drápal, 

D. Vlčková, R. Náplava, M. Gřiva a fyzioterapeutkou P. Maňurovou. Z nabídky vyšetření: 

Základní sportovní prohlídky, zátěžové testy včetně spiroergometrie, vyšetření funkce plic, 

klidová a dynamická echokardiografi e, krevní testy, rehabilitace.

Komplikace se souhlasy rodičů u lékařů
Od dubna nově potřebovali podpis obou rodičů dětští lékaři i při běžných úkonech. Povin-

nost vycházela ze zákona o zdravotních službách, podle něhož nebyly některé zákroky bez 

souhlasů zákonného zástupce možné. Problém nastal v případě, kdy lidé žili odděleně, byli 

rozvedeni nebo o sobě ani nevěděli. Při akutních případech lékaři oba podpisy nevyžadovali, 

ale třeba při očkování na vlastní žádost nebo proti klíštěti byly nutné.

Omezení péče porodních asistentek
V květnu jsme se dozvěděli, že po sedmnácti letech, kdy ve Zlínském kraji fungoval sys-

tém, díky němuž měly ženy po porodu zajištěnou pomoc porodní asistentky přímo doma, 

Všeobecná zdravotní pojišťovna tuto praxi omezila. Maminky, které stály o pomoc porodní 

asistentky, potřebovaly rázem poukaz od svého gynekologa, který měl doporučení pojišťovny 

napsat ho pro porodní asistentku jen výjimečně. Na Zlínsku v roce 2011 využilo pomoci 

porodní asistentky doma na 1 500 maminek. 

Hry bez hranic
Zábavná a soutěžní akce hlavně pro neslyšící se uskutečnila 9. 6. na Pionýrské louce. Pořada-

telem byla organizace 3Dimenze – Moravské centrum znakového jazyka, která každoročně 

pořádá letní kurzy znakového jazyka. Děti soutěžily ve dvanácti disciplínách, k dispozici 

měly trampolínu, mohly si nechat pomalovat obličej nebo batikovat tričko, pletly náramky. 

Ve tři hodiny byl táborák. Všichni organizátoři a doprovodný personál byli neslyšící, přítom-

ni byli tlumočníci.

Nové zdravotní centrum
Nové zdravotní centrum dokončovali koncem července na křižovatce ulic Havlíčkova a Al-

bertova, v té době v domě fungovala jen restaurace a kavárna. Rekonstruovali a k nepoznání 

přistavěli a obestavěli tzv. doktorskou vilu, s pracemi začali koncem roku 2009. Podle pro-

jektu mělo být v objektu třináct ordinací, které byly otevřeny od prvního září: ordinace inter-

ny, kardiologie, ušní, nosní, krční, plicní, praktičtí lékaři. V přízemí vedle restaurace počítali 

s lékárnou a prodejnou květin a dárků. V objektu se v budoucnu mělo nacházet i relaxační 

centrum s vodoléčbou.

Budova tzv. nové polikliniky na prodej
Začátkem prosince se veřejnost dozvěděla, že budova nové polikliniky na náměstí Míru je na 

prodej. Prodat ji chce majitel ministerstvo zemědělství. Soudní odhad ceny budovy – 55 mi-
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lionů korun. Radnice chtěla, aby ji ministerstvo převedlo na město za symbolickou cenu, 

to se nestalo, proto Rada města oznámila, že za těchto podmínek město budovu nekoupí. 

18 lékařů, kteří mají v budově ordinace, se na radnici obrátila s dopisem, ať budovu koupí 

a jejich ordinace zachová.

Sociální péče

Problémy azylového domu
Existenční problémy pocítilo v polovině ledna vedení kroměřížského azylového domu pro 

matky s dětmi a ženy v tísni, chyběly 2 miliony korun. Ohroženy zánikem byly i sociálně 

aktivizační služby azylového domu pro rodiny s dětmi. Tento azylový dům spravuje Oblastní 

charita Kroměříž. Ministerstvo práce a sociálních věcí včas nevypsalo individuální projekt 

pro služby sociální prevence, ze kterého byly služby fi nancovány.

Azylovým domem pro matky s dětmi a ženy v tísni ročně projde zhruba devadesát dětí a oko-

lo sedmdesáti žen. Nachází se tam šestadvacet bytových jednotek. 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi představují docházku odborných pracovníků 

do sociálně slabších rodin, kde pomáhají s vyřizováním dávek, péčí o domácnost, s vyřízením 

exekucí. 

Den otevřených dveří „Na Kopečku“ – v Zahradě
28. 3. si Dnem otevřených dveří připomněla Oblastní charita Kroměříž 120. výročí od posta-

vení a zahájení provozu objektu Na Kopečku u Podzámecké zahrady. V budově v roce 2012 

sídlila její nová služba pro lidi s duševním onemocněním Sociální rehabilitace ZAHRADA. 

V rámci dne otevřených dveří bylo možné prohlédnout celou budovu od 10 do 18 hodin, 

součástí prohlídky byl výklad o historii budovy, ukázka jedné z kronik, zájem veřejnosti byl 

značný. V ústavu umístěném v objektu „Na Kopečku“ od jeho vzniku pracovaly Milosrdné 

sestry svatého Kříže (dnes sídlící na Koperníkově ulici). Založení ústavu popisuje první 

kronikářka takto: „Jeho Eminence nejdůstojnější pán kardinál Bedřich hrabě z Fürstenbergů 

uskutečnil roku 1892 jedno ze svých šlechetných přání; tím, že založil v Kroměříži chudobi-

nec, kdež by ti, kteří na statcích Jeho pracovali, na starost k práci jsouce neschopní a dosta-

tečných prostředků k výživě nemajíce, mohli bezplatně ve stáří býti zaopatření a obsloužení. 

Naproti arcibiskupské residenci u vchodu do podzámeckého parku postaven, na místě tří 

rozbouraných domků, jednopatrový dům s domácí pěknou kaplí. Dům ten jmenován po 

zakladateli „Friedrichstift“ (Bedřichův chudobinec). … V měsíci březnu 1892 započaly tři 

sestry sv. Kříže z Choryně zde svou působnost.“

Sestry v kronikách popisují nejen život v chudobinci, ale také různé významné události, 

kterými Kroměříž žila – světové války, návštěvy prezidentů, mezinárodní manévry, jubilejní 

výstavu aj. Sestry musely po sedmdesáti letech svého působení v roce 1963 odejít. Na krátký 

čas je vystřídaly sestry sv. Vincence, které byly vyhnány ze své nemocnice z Malého Valu, 

ale i ty musely odejít a nahradili je civilní zaměstnanci. Byl zde umístěn domov důchodců, 

který fungoval i přes rok 1989, budova však přestala vyhovovat požadavkům sociálních slu-

žeb a senioři byli roku 2005 přestěhováni. Budovu koupil soukromý majitel (realitní fi rma 

PSM), který dále umožňuje chod sociální služby. Od roku 2011 zde sídlí charitní služba, 

která pomáhá lidem s chronickým duševním onemocněním k návratu do běžného života.
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Přehlídku zájmové činnosti Domovů pro seniory a sociálních ústavů
24. 5. probíhala od 8 do 15 hodin na Velkém náměstí přehlídku zájmové činnosti Domovů 

pro seniory a sociálních ústavů spojená s jarmarkem výrobků klientů. Pořádaly ji Sociální 

služby města Kroměříže a Uherského Hradiště. Program na pódiu probíhal v 9.30 a ve 14.30 

hodin za krásného počasí. Z amplionů u pódia zněl Michal David a Petr Kotvald a klienty 

ústavů to bavilo, prozpěvovali si. Prodavačkami ve stáncích po obou stranách náměstí byly 

jejich ošetřovatelky. K dostání bylo i pivo a další občerstvení.

Organizace Sociální služby města Kroměříže
Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, měly v roce 2012 tato zařízení, 

v jejichž čele stál vedoucí, jmenovaný ředitelem Sociálních služeb města Kroměříže:

a)  Domov pro seniory U Moravy, Kroměříž, Erbenovo nábřeží 4262/2b

b)  Domov pro seniory U Kašny, Kroměříž, Riegrovo nám. 159/15

c)  Domov pro seniory Vážany, Kroměříž, Lesní 299/54

d)  Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka Kroměříž, Karla Čapka 3333/2, 

pobytová služba, denní stacionář, odlehčovací služby, podpora samostatného bydlení

e) Domov se zvláštním režimem Strom života, Kroměříž, Purkyňova 2781/7

Oslava v Domově pro seniory U Kašny
11. 9. oslavil Domov pro seniory U Kašny 10. výročí znovuotevření po rekonstrukci. Seni-

orům zahráli žáci ZUŠ Kroměříž, klienti tancovali, vystoupili hulínské mažoretky Jantarky 

a skupina historického šermu Cruentus i cimbálová muzika Dubina.

20. výročí činnosti Oblastní charity Kroměříž
Během celého září i v říjnu slavila Oblastní charita Kroměříž 20. výročí činnosti.

Proběhly tyto akce: 

 7. 9.  mše v kapli Charitního domu pokojného stáří v Cetechovicích

 20. 9.  velká charitativní akce věnovaná tématu domácího násilí Ženy v obětí v Klubu Starý 

pivovar, přičemž Divadelní spolek Kroměříž zahrál představení Mikve. Na prodej 

byly fotky na téma Život v azylovém domě.

 22. 9.  vystoupení žáků ZUŠ Zdounky v charitním domě pokojného stáří v Cetechovicích

 24. 9.  hra v petanque seniorů v Podzámecké zahradě

 27. 9.  na svatého Vincence de Paul, patrona charitního díla, Den otevřených dveří ve Ztra-

cené ulici 63/1, v Sociální rehabilitaci Zahrada, Na Kopečku 1480 a v Charitním 

domě pokojného stáří v Cetechovicích. V Sociální rehabilitaci Zahrada – Na kopeč-

ku se uskutečnily nejrůznější workshopy. Pracovníci charity kromě občerstvení ná-

vštěvníkům nabízeli pedikúru nebo měření tlaku a glykémie. Prezident Arcidiecézní 

charity Olomouc Bohumír Vitásek spolu s proboštem P. Josefem Lamborem požeh-

nali vozidla oblastní charity,

 6. 10.  slavnostní otevření nového střediska Osobní asistence ve Zdounkách

 30. 10.  v Knihovně Kroměřížska byla v příbězích představena činnost oblastní charity

Sportovní aktivity Horizontu
zařízení Horizont, které poskytuje služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemoc-

něním, chystá pro své klienty i veřejnost sportovní dny. Jeho pracovníci a uživatelé upravili 

v první polovině roku v Mánesově ulici nevyužívané plochy pro multifunkční antukové hři-

ště a zázemí, které chtějí využívat k pořádání sportovních dnů pro širší veřejnost a pro své 
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aktivity. Sportovní odpoledne se uskutečnila desátého, sedmnáctého a jednatřicátého října 

od deseti do patnácti hodin. Sportovalo se ve stolním tenisu, v tenisu na antuce, badminto-

nu, pétanque, ve volejbalu, nohejbalu.

Ocenění ředitele Vojtka
4. 12. vyvrcholila v Rytířském sále Parlamentu České republiky v Praze udělením ocenění ce-

lostátní soutěž Cena kvality v sociální péči. Mezi oceněnými v kategorii Sympatie byl Mgr. 

Ivo Vojtek, ředitel Sociálních služeb města Kroměříže. Vyhlašovatelem soutěže je časopis 

Ošetřovatelská péče. 

Prodejní charitativní výstava v knihovně
26. 11. začala v Knihovně Kroměřížska tradiční akce nazvaná Týden plný překvapení. Jde 

o prodejní výstavu výrobků klientů Domova pro seniory, Domova se zvláštním režimem 

a Domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži. Lidé si za symbolickou cenu 

mohou koupit vánoční dárky jako svícen, ubrus apod. Ve vestibulu knihovny jsou i informač-

ní panely o Domovech, kde se věci vyráběly. Výstava trvala do konce listopadu.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s. 
Velehradská 625

Ředitelka: Drahomíra Kunčarová

Zástupce ředitelky: Michal Loučka

Pobočka ve Valašském Meziříčí.. 

Vzniklo vyčleněním z Poradenského centra pro neslyšící a nedoslýchavé během roku 2012, 

převeden do něho majetek centra. Vyčlenění ze PC SNN v ČR bylo provázeno spory a trest-

ním oznámením.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž,o.p.s. a pobočka ve Valašském Mezi-

říčí jsou registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Obě centra mají zaregistrované: 

Odborné sociální poradenství, tlumočnické služby, sociálně aktivizační služby pro seniory 

a zdravotně postižené.

Oblastní spolek Českého červeného kříže v Kroměříži
Sídlo: Koperníkova 2646

Pod oblastním spolkem pracuje 7 místních skupin s 346 členy.

Spolek provozuje Dětské dopravní hřiště v Kroměříži, zajišťuje dopravní výchovu pro žáky 

4. tříd ZŠ pro kroměřížský region.

Dne 1. 2. byl spuštěn projekt na vzdělávání lektorů ČČK.

Příjemce projektu: Oblastní spolek ČČK Kroměříž, Koperníkova 2646/1

Období realizace 2/2012–1/2014

Financování: celkové výdaje v tis. Kč: 2 881 982,64 Kč

Podíl příspěvku z Evropského sociálního fondu: 2 449 685,24 Kč (85 %)

Podíl fi nancování z rozpočtu ČR: 432 297,40 Kč (15 % nákladu)

Projekt si klade za cíl zajistit vzdělávání lektorů první pomoci. Účelem je zvýšení odborných 

znalostí a lektorských dovedností lektorů ČČK.

Klub dárců krve Kroměřížska (KDKK)
20. 1. přijel hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák na 19. výroční shromáždění členů Klu-

bu dárců krve Kroměřížska, poděkoval jim za jejich obětavost. Při této příležitosti bylo v sále 
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kroměřížského Sokolského domu, kde se setkání uskutečnilo, oceněno padesát dobrovolných 

dárců

K 31. 5. odstoupil z funkce dlouholetý předseda KDKK JUDr. Josef Čech. Vzhledem k jeho 

odchodu a kvůli zajištění plynulého chodu klubu byla svolána volební schůze členů KDKK, 

na které byla odvolána stávající rada a byla zvolena rada nová. Zvolena byla i kontrolní ko-

mise. Nová rada KDKK na své první schůzi dne 30. 7. zvolila předsedkyní klubu Dagmar 

Úlehlovou, místopředsedou Václava Kuchaře, hospodářkou Lenku Nádeníčkovou a sekre-

tářkou Bc. Veroniku Klímovou.

Rok změn završila výroční členská schůze konaná 14. 12. – přesně na den 20 let po schůzi 

první – na které byly schváleny nové stanovy KDKK a plán práce na rok 2013.

24. 10. proběhlo v Domě kultury slavnostní oceňování bezplatných dárců krve. Bylo předá-

no 49 stříbrných medailí Prof. MUDr. Jana Janského za 20 bezplatných odběrů, 38 zlatých 

medailí Prof. MUDr. Jana Janského za 40 bezplatných odběrů krve, 9 zlatých křížů 3. tří-

dy Prof. MUDr. Jana Janského za 80 bezplatných odběrů krve a 1 zlatý kříž 2. třídy Prof. 

MUDr. Jana Janského.

Tělovýchova a sport

Nejúspěšnější sportovci regionu za rok 2012
2. 3. 2013 byly na Plese sportovců v Domě kultury vyhlášeny výsledky ankety Týdeníku Kro-

měřížska o nejúspěšnější sportovce roku 2012.

Sportovcem roku 2012 se stal Milan Kocourek, běžec AK Kroměříž. V roce 2012 se stal 

v 25 letech šestinásobným mistrem republiky, na ME v krosu v Budapešti obsadil 12. místo. 

2. místo obsadili házenkáři TJ Bystřice pod Hostýnem, kteří patří dlouhodobě ke špičce 

I. ligy a jen proto, že vedení klubu nesehnalo fi nanční prostředky, nemohli postoupit do 

extraligy.

3. místo obsadila bikerka Barbora Machulková, členka juniorské reprezentace ČR. V červen-

ci získala na juniorském mistrovství ČR už třetí titul mistryně republiky. Závodí za bystřický 

oddíl 4 Ever cyklo Bulis. Tři nejlepší sportovci nebo sportovní kolektivy byly jmenovitě uve-

deni, 4.–10. místo bylo vyhlášeno bez uvedení posloupnosti takto: AK Kroměříž, účastník 

olympiády v Londýně běžec Jan Kreisenger, FC Morkovice, kanoistka a závodnice na raftu 

Blanka Ligurská z VK Kroměříž, karatista Karel Imríšek z TJ Slavia Kroměříž, boxer Marek 

Andrýsek z BC Sokol Kroměříž a boxer Miroslav Šerban z BC Sokol Kroměříž boxující za 

BC DTJ Prostějov.

TJ Sokol Kroměříž
Vrcholnou událostí byl 15. všesokolský slet v Praze od 30. 6. do 7. 7. (účast kroměřížských 

sokolů v průvodu Prahou, dvě veřejná vystoupení po oba sletové dny 5.–6. 7.) a předcháze-

jící župní slety a veřejná cvičení. Vždy cvičila Věrná garda (2 celky, 32 cvičenců). Župní slet 

Sokolské župy Hanácké proběhl 23. 6. v Bystřici p. H.

Kroměřížská sokolská jednota měla v roce 2012 tři sta sedmdesát sedm členů zapojených 

většinově do oddílů všestrannosti (rodiče a děti, mažoretky, pohybová výchova – vše ženy) 

nebo do oddílů sportovních (stolní tenis – mládež, muži, ženy, volejbal – ženy, senioři). 
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Sokolští boxeři vybojovali přední umístění na mistrovství republiky, prosadili se na Mis-

trovství Evropy (Miroslav Šerban, Marek Andrýsek, trenéři Pavel Duda a Pavel Dočkal). 

V jednotě se uskutečnily akce pro děti (12. 2. dětské šibřinky, 6. 12. mikulášská besídka, 

20. 4. a 7. 12. turnaje ve stolním tenisu) i akce společenské (proslovy starosty jednoty JUDr. 

Ing. O. Mohyly 7. 3., 26. 10. a čestná stráž u pomníku T. G. Masaryka). Sokolové zorga-

nizovali 6. ročník Turnaje bratra Jaroslava Kozlíka ve volejbale osmi smíšených družstev ze 

čtyř moravských žup. V jednotě se uskutečnila řada turistických akcí. Např.: 6. 5. Kostelany 

–Budačina, 6. 10. Bunč–Brdo – ke Dni sokolstva.

Jednota se zapojila do natáčení televizního pořadu o Sokolské župě Hanácké a připravila ve 

spolupráci s Muzeem Kroměřížska výstavu o historii a současnosti jednoty i župy k 150. vý-

ročí založení Sokola M. Tyršem (28. 6.–29. 7.). 

Výstava k 150. výročí organizace Sokol
28. 6. byla zahájena v Galerii Portál Muzea Kroměřížska výstava k 150 výročí založení tělo-

výchovné organizace Sokol, kterou připravila T.J.Sokol Kroměříž ve spolupráci s Muzeem 

Kroměřížska K vidění byly sokolské stejnokroje, poháry vyhrané ve sportovních kláních, 

sokolské tiskoviny, fotografi e z akcí.

Klub českých turistů
Předseda: Vladimír Havelka

Sídlo: Havlíčkova 625

Turisté se pravidelně setkávali ve středy, kdy si promítali zajímavosti z cest. Pravidelně o so-

botách vycházeli do přírody a jako každý rok otevírali jaro s hrami pro děti a opékáním 

buřtů na loděnici v Hradisku – 24. 3. Absolvovali vycházky po širším okolí Kroměřížska, 

jednodenní turistické zájezdy i týdenní turistický zájezd na Náchodsko 26. 5.–2. 6., který 

zahájili prohlídkou Babiččina údolí, prohlédli si Teplické skály, prošli část Orlických hor 

včetně Adršpachu.

TC Bajda Kroměříž
Sídlo: Na Sladovnách 4

Předseda: Mgr. Miroslav Pilát.

TC Bajda Kroměříž je dobrovolné sdružení občanů. Nejvyšším orgánem TC Bajda je valná 

hromada. Počet členů je limitován. Současný stav členstva je 240 členů. Roční členský pří-

spěvek činí 2 500 Kč, důchodci 1 500 Kč, příspěvek pro členy do osmnácti let věku 800 Kč.

Součástí TC Bajda Kroměříž je Ladies‘ Tennis Club. Založen 9. 9. 2000. Čestnou členkou 

je Helena Rochová. 

Super Senior Tennis Club je další součástí TC Bajda Kroměříž, předsedou je MUDr. Vladi-

mír Mikula, CSc.
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JAK ŠEL ROK VE SPORTU

Leden

Úspěšná hokejistka z Kroměříže
Šestnáctiletá rodačka z Kroměříže Klára Mazánková, studentka sportovního gymnázia 

v Brně, se zúčastnila MS hokejistek. První zápasy ve skupinách proběhly koncem prosin-

ce 2011, dále v lednu 2012, návštěvnost 700–800 lidí. Mazánková hokej hraje od čtyř let, 

vzor J. Jágr, původně chtěla krasobruslit, hokej jí přišel lepší. Do ženského družstva přešla 

v jedenácti letech, do té doby hrála s kluky – žáky. Ženskou hokejovou ligu hraje za Vsetín 

a Brno, republikové play-off jde vždy hrát do moravského klubu, který vyhraje základní část 

ligy. MS se hrálo ve Zlíně a v Přerově. 

Potíže ČSTV 
Kroměřížské sdružení ČSTV se ocitlo v roce 2012 kvůli krachu společnosti Sazka, stejně 

jako celý ČSTV v tíživé situace, neboť Sazka dotovala činnost těchto sportovců ze svých 

loterijních her – hlavně z výtěžků hry Sportka. 

Z důvodů nepřidělení fi nančních prostředků na další činnost pracovalo Okresní tělovýchov-

né sdružení Českého svazu tělesné výchovy Kroměříž podle sdělení z 22. 2. 2012 v omeze-

ném rozsahu.

Únor

Turnaj mladých fotbalistů
11. 2. proběhl první ročník fotbalového turnaje pro přípravný stupeň ročníku 2005 v tělo-

cvičně ZŠ Slovan. Pořadatelem byl fotbalový klub SK Hanácká Slavia Kroměříž. Účastnila 

se družstva TJ Zdounky, SK Paseky Zlín, FC Slovácko, SK Louky, FK Šumperk a domácí SK 

Hanácká Slavia. Zvítězilo družstvo SK Louky.

Úspěch šachistů z Postoupek
V Kroměříži se uskutečnil druhý turnaj Grand Prix Zlínského kraje v rapid šachu mládeže. 

V osmi věkových kategoriích bojovalo 91 dětí ze 17 oddílů. Bronzovou medaili ve věku do 

14 let vyhrál Michal Sheinost z pořádajícího Sokola Postoupky V kategorii dívek zvítězila 

Julie Šimčáková. Ve věku do 12 let získal stříbro David Opluštil. V kategorii do 10 let vyhrál 

Pavel Opluštil, v dívkách byla 3. Petra Večerková. V kategorii do 8 let mládežníci z Postou-

pek dominovali: Vyhrál Pavel Opluštil a druhý byl Tadeáš Šruc. Celkově Grand Prix vyhrál 

Sokol Postoupky před Starým Městem a Hošťálkovou.

Rohálovská desítka
19. ročník běžeckého závodu v Prusinovicích – Rohálovská desítka – vyhrál závodník AK 

Asics Kroměříž Jan Kreisinger časem 31:08 minut. Třetí byl Jakub Bajza z téhož oddílu.
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Březen

Turnaj ve scrabble
3. 3. se uskutečnil v prostorách klubu Starý Pivovar 3. kvalifi kační turnaj na Mistrovství 

České republiky v českém scrabble. Sešlo se téměř 60 hráčů, pořadatelem v Kroměříži prv-

ního turnaje byl Radek Mannheim, místním spolupracovníkem na pořádání turnaje byl Miro 

Vaňo. Pořadatelé pozvali na akci zkušené hráče i začátečníky. Zápisné na turnaj: Člen České 

asociace Scrabble – 150 Kč, nečlen 200 Kč, nováčci a junioři 50 Kč.

Slavnostní večer fotbalové Hanácké Slavie Kroměříž
24. 3. se ve společenském sálu Domu kultury uskutečnil 1. společenský večer Hanácké Slavie 

Kroměříž. Akci organizovalo vedení fotbalového klubu, všichni si připomínali i odpolední 

vítězství mužského A týmu v okresním třetiligovém derby nad Spartakem Hulín. Událostí 

večera bylo ocenění osobností spjatých s Hanáckou Slavií. Plakety za zásluhy o rozvoj kro-

měřížské kopané předalo oceněným vedení klubu v čele s předsedou představenstva Ing. 

Zbyňkem Zlámalem, členem výkonného výboru Karlem Heinzem a moderátorem večera 

Markem Zdráhalem. Oceněna byla šestice: Josef Hamrla, Zdeněk Humpa, Rudolf Drye, 

Pavel Kratochvíl, Jaroslav Strašák a Augustyn Šťastný. Posmrtně byli vyznamenáni Jožka 

Silný a Eduard Šabatka. 

Muži SK Hanácká Slavia Kroměříž hrají třetiligovou soutěž, majitelem klubu je Zdeněk 

Zlámal, předseda představenstva hulínské fi rmy Rovina. Firma je generálním sponzorem 

klubu. Příspěvek dává i město Kroměříž. Vedení fotbalového klubu: Prezident klubu – Zde-

něk Zlámal. Předseda představenstva – Ing. Zbyněk Zlámal. Členové výkonného výboru: 

Karel Heinz, Ing. Miroslav Spáčil. Sekretář – JUDr. Miroslav Hošek, Marketingový mana-

žer – Marek Zdráhal.

Sporné jednání hokejového rozhodčího
11. 3. Celostátní pozornost se zveřejněním na celostátních webových stránkách iDnes 

(MF Dnes) a mohutnou diskusí pod článkem stranící rozhodčímu vyvolala situace ze 4. ho-

kejového zápasu mezi HK Kroměříž a HC Brumov odehraného v neděli 11. 3. na kroměříž-

ském zimním stadionu. 14 vteřin před koncem se už domácí hráči radovali ze sporné vyrov-

návací branky, kterou rozhodčí Marek Šiška po chvíli váhání a poradě s delegátem zápasu, 

i když ten by o ničem rozhodovat neměl, uznal. Následně si ale prohlédl videozáznam jedno-

ho z diváků na jeho kameře a svůj verdikt odvolal. Brumov díky tomu vyhrál v utkání i v sérii.

Judista Gába mistrem Maďarska
31. 3. se konalo mezinárodní mistrovství Maďarska masters v judu v městě Százhalom-

batta. Oddíl TJ Slavie Kroměříž reprezentoval ve věkové kategorii do 34 let Petr Gába, který 

v hmotnostní kategorii do 73 kg získal zlatou medaili a tím zároveň titul Mistr Maďarska 

pro rok 2012. Tento úspěch zajistil Petru Gábovi první body do žebříčku Středoevropského 

poháru masters judo v roce 2012. Další závody Středoevropského poháru se uskuteční na 

mistrovství Slovenska, Česka, Polska a Rakouska. 
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Duben
Úspěchy boxerů
19.–21. 4. se uskutečnilo Mistrovství České republiky juniorů v boxu v Děčíně, kde se prosa-

dili boxeři TJ Sokol Kroměříž. Soutěžilo 7 boxerů oddílu ve váhových kategoriích 56–91 kg. 

Vedl je trenér Pavel Duda. Bronz získali Jakub Vávra, Jaroslav Pavelka, Martin Novák. Stří-

bro získali Josef Láník a Pavel Mozga. Zlatý byl Marek Andrýsek. 

Judista Gába mistrem Slovenska
21. 4. za účasti 10 evropských států proběhlo v Povážské Bystrici Mezinárodní mistrovství 

Slovenska v judu. Toto mistrovství je bodově započítávaným turnajem do Středoevropského 

poháru masters judo. Ve své hmotnostní kategorii do 73 kg zvítězil a plný bodový zisk si 

připsal kroměřížský judista Petr Gába. Získal titul mistr Slovenska.

Dobří mladí hokejisté a nová spolupráce s BC Kroměříž
Nejúspěšnější mládežnickou kategorií v Hokejovém klubu Kroměříž v sezóně 2011/2012 

bylo družstvo mladších žáků. Tým dokázal zvítězit v základní části Ligy mladších žáků, 

v nadstavbě skončil těsně druhý za Valašským Meziříčím. V celé sezoně Hanáci prohráli 

pouze 4 utkání z 28 a v nadstavbě soutěže měli podle vstřelených i obdržených branek nej-

lepší útok i obranu. 

Starší žáci byli novou kategorií ligy, postoupili do nadstavbové části a skončili čtvrtí za Zno-

jmem, Zlínem a Brnem. Vynikali hokejisté: Kryštof Dvořáček, Jan Dluhoš a Lukáš Zmeškal.

Hokejový klub Kroměříž zahájil v roce 2012 spolupráci s boxerským oddílem Box Club Kro-

měříž. Tento oddíl má na Zimním stadionu v Kroměříži dobré tréninkové podmínky.

Květen

Noc bojovníků v Domě kultury
5. 5. večer v Domě kultury proběhla Noc bojovníků. Šlo o akci s devíti zápasy v K1, boxu 

a thai boxu. Bojovali domácí borci z Kroměříže, z ČR i ze Slovenska. Pořadatelem byl Ro-

man Sedlačík. Při doprovodném programu mezi zápasy vystoupila kroměřížská taneční sku-

pina 2BC.

Ocenění mladých sportovců a jejich trenérů
16. 5. ocenilo vedení města Kroměříže Nejlepší mladé kroměřížské sportovce roku 2012. 

Stalo se na základě veřejné ankety vyhlášené Odborem školství, sociální péče, kultury a ces-

tovního ruchu MěÚ Kroměříž. Cílem bylo najít úspěšné talenty v kategoriích mladý sporto-

vec, sportovní kolektiv a trenér či cvičitel mladých sportovců. Ocenění získali: 

Terezie Procházková, absolutní mistryně Evropy 2011 v kategoriích ženy a junior ve sportov-

ní jízdě na vodním skútru, byla též pátá na mistrovství světa 2011 v USA v kategorii junior.

Boxer Marek Andrýsek z TJ Sokol Kroměříž vybojoval zatím více než 60 zápasů v ČR i v za-

hraničí. V roce 2011 boxoval 15 zápasů, všechny vítězné. Stal se juniorským vítězem ČR ve 

své kategorii, na mistrovství Evropy v Maďarsku obsadil 5. místo, na Olympijských hrách 

dětí a mládeže v Olomouci získal zlatou medaili, na mezinárodním turnaji Zlatá rukavice 

v Kaliningradu v Rusku obsadil 1. místo, tohoto turnaje se zúčastnilo 165 boxerů ze 7 zemí. 

První byl i ve své kategorii ve váze do 75 kg na turnaji olympijských nadějí pořádaných bo-

xerskou asociací pro výběr reprezentantů ČR v Ústí nad Labem. 
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Jakub Talafant z TJ Slavia Kroměříž, člen basketbalového družstva Panterů od sezony 

2008/2009. Na přeboru ČR minibasketbalu v Jaroměři roku 2011 byl vyhodnocen jako nej-

lepší hráč družstva. Za sezonu 2010/11 odehrál soutěžních 53 utkání s průměrem 19 vstře-

lených bodů na zápas. V této sozóně měl 82 % účast na trénincích, odehrál všechna utkání 

v základní pětce s celkovým průměrem 26 bodů na utkání. 

David Baďura, Martin Dubický, Adéla Janoušková, Petr Kotek, Aneta Krejčí, Viktorie Kun-

cová, Martin Lesa, Anna Starečková, Jiří Vala a Monika Zapletalová organizovaní v Taneč-

ním klubu Gradace Kroměříž jsou mistry ČR 2011 družstev ve standardních a latinskoame-

rických tancích v juniorské kategorii. 

Mezi trenéry a cvičiteli získali ocenění Ing. Dušan a Alena Starečkovi z Tanečního klubu 

Gradace Kroměříž. Pod jejich vedením dosáhli svěřenci v roce 2011 tituly: Mistr ČR 2011 

ve standardních tancích – kategorie junior II, Mistr ČR 2011 v latinskoamerických tancích 

– kategorie junior II, Mistr ČR 2011 v kombinaci deseti tanců – kategorie junior II, Mistr 

ČR 2011 družstev ve standardních tancích – kategorie junior, Mistr ČR 2011 družstev v la-

tinskoamerických tancích – kategorie junior II, Mistři ČR 2011 družstev ve standardních 

tancích – kategorie junior, Mistři ČR 2011 družstev v latinskoamerických tancích – kate-

gorie junior, Vítězové Českého poháru juniorských formací 2011, Vítěz Taneční ligy 2011 ve 

standardních tancích – kategorie junior II či Vítěz Taneční ligy 2011 v latinskoamerických 

tancích – kategorie junior II. Tanečníci vedení manžely Starečkovými jsou členy národního 

reprezentačního týmu České republiky, semifi nalisty Mistrovství světa 2011 v kategorii Ju-

nior II, účastníky Mistrovství světa 2011 ve standardních tancích v kategorii junior II a Mis-

trovství světa 2011 v latinskoamerických tancích v kategorii junior II. Oceněným trenérem 

byl též Jiří Král z TJ Slavia Kroměříž. Po skončení hráčské kariéry od roku 1994 trénuje 

v oddílu basketbalu a působí i jako cvičitel dětského sportovního klubu Dráček. Trénoval 

jednak všechny chlapecké věkové kategorie, tj. od minižáků přes žáky, mladší dorostence po 

starší dorostence, jednak ligové družstvo mužů A. Jiří Král se coby trenér účastnil s druž-

stvem mužů v Mattoni NBL, v 1. resp. 2. lize, pod jeho vedením se starší dorostenci účastnili 

úspěšně soubojů v dorosteneckých ligách. V několika minulých sezónách trénoval současně 

i dvě družstva oddílu a v průběhu osmnáctileté trenérské činnosti vychoval desítky mladých 

hráčů. V posledních pěti letech pracuje i jako předseda a cvičitel dětského sportovního klubu 

Dráček, v jehož rámci v tělocvičně TJ SLAVIA připravuje na sportovní činnost děti předškol-

ního věku do 6 let.

Úspěch basketbalistů ZŠ Zachar
Mladí basketbalisté – žáci ZŠ Zachar soutěžil v 1. ročníku AND 1 CUPu. Prošli okresním 

i krajským kolem, absolvovali kvalifi kaci na republikové fi nále základních škol a víceletých 

gymnázií 16.–18. 5. v Klatovech, kde vyhráli svou skupinu, v semifi nále prohráli se Spartou 

Praha, ale v boji o bronz vyhráli. Trenérkou byla Radka Petříková, asistentem Jaroslav Sig-

mund.

Velká cena Kroměříže v judu
19. 5. se uskutečnil 10. ročník Mezinárodní velké ceny Kroměříže v judu ve Sportovní hale 

TJ Slavia Kroměříž. Kategorie: Mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci, starší žákyně. Ředitel 

soutěže Ing. Petr Novák, sportovní ředitel Ing. Marcel Zbožínek, sportovní rozhodčí Ing. 

Marek Šimčák, Ph.D. Soutěž družstev vyhráli domácí judisté, stříbrný byl klub JC Bežigrad 

ze Slovinska, bronzový TJ Sokol Kostice. Starší žákyně: 2. Buzášová. Mladší žáci: 1. Ševčík 

a Klabal. 2. Jakub Vaculík, Šíl, Pavlík, Kalivoda. 3. Láník a Túró.
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Úspěch mladých basketbalistů TJ Kroměříž
Koncem května se mladí basketbalisté – vlčata z TJ Slavia Kroměříž – probojovala v Pardu-

bicích do fi nále mistrovství ČR v žákovské lize U14. Ve fi nále prohrála s týmem domácích 

Pardubic

Úspěchy kroměřížských plavců
V květnu se v Plzni uskutečnilo XXIX. Mezinárodní mistrovství ČR v plavání. Účastnilo se 

ho 250 plavců a plavkyň z devíti zemí. Za kroměřížské plavecké sporty závodilo 6 plavců. 

Tituly mistrů republiky získali Libor Čermák na 50 a 100 m prsa, Radka Danielová na 200 m 

prsa, Martina Pleslová na 50 m prsa a Karel Čermák na 50 m volný způsob. Čermák byl 

bronzový na 50 m volný způsob, Danielová měla 3 stříbra na 50 m prsa, 100 m prsa a 50 m 

volný způsob, Pleslová dva bronzy na 50 a 100 m volný způsob, K. Čermák dvě stříbra na 

100 m volný způsob a 50 m znak, Vondrušková stříbro na 400 m volný způsob a 3 bronzy 

na 100, 200 a 800 m volný způsob a Martina Šuléřová dvě stříbra na 50 m motýlek a 100 m 

volný způsob a nakonec i bronz na 50 m volný způsob.

Mladí šachisté Sokola Postoupky uspěli
V malenovické škole se v květnu uskutečnil poslední turnaj letošního ročníku Grand Prix 

Zlínského kraje v rapid šachu žáků. Zúčastnilo se ho 16 hráčů a hráček Sokola Postoupky. 

Tadeáš Šruc získal 3. místo, stříbrná byla Hana Baštincová, Filip Zavadil vyhrál, Julie Šim-

čáková byla třetí a Miroslav Rakušan zvítězil. Sokol Postoupky vyhrál soutěž družstev.

Červen

Boxlakrosový turnaj
9.–10. 6. se v na zimním stadionu uskutečnil 9. ročník boxlakrosového turnaje KM Cup 

2012. Soupeřili Gladiators Kroměříž, LC Pardubice, Pardubice Trupic, Highlanders LT, 

LCC Wolves, Bats Bratislava a Kosynierzy Wroclaw. V sobotu proběhly zápasy základních 

skupin. V neděli se hrálo o vítězství. V semifi nále se utkaly dvojice Gladiators Kroměříž 

s Pardubicemi Trupic a Bats Bratislava s LC Pardubice A. Gladiátoři prohráli. Poslední 

místo obsadili Kosynierzy Wroclaw. V semifi nále vyhrály LC Pardubice A. Ve fi nále zvítězil 

Bats Bratislava nad Pardubice Trupic. Konečné pořadí: Bats Bratislava, Pardubice Trupic, 

LC Pardubice A, Gladiators Kroměříž, LCC Wolves, Highlanders LT, Kosynierzy Wroclaw

Nejlepší brankář: Petr Topolský (LC Pardubice A), Nejlepší střelec: Roman Čech (Highlan-

ders LT), Vítěz kanadského bodování: Daniel Žák (Pardubice Trupic).

Závody v rybolovné technice
V červnu se na Pionýrské louce uskutečnil 3. závod Českého poháru 2012 a zároveň nomi-

nační závod pro mistrovství světa v rybolovné technice. Z kroměřížských závodníků mužů 

byl nejúspěšnější 6. Miroslav Krejčí, mezi juniory byl 3. Martin Krejčí a 4. Michal Slezák.

Fotbalový turnaj O pohár hejtmana Zlínského kraje
Finálové utkání ve fotbale o Pohár hejtmana Zlínského kraje se uskutečnilo 13. 6. za účasti 

400 diváků. Kvůli dešti se hrálo na hřišti s umělým trávníkem. Favorizované Morkovice dvě-

ma góly v první půli rozhodly o vítězství nad Kelčí 2:0. Morkovice poprvé v historii získaly 

tuto pohárovou trofej. Branky dali 24. min. Hladký, 39. min. Handl. 
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Den kroměřížského basketbalu 2012
17. 6. probíhal od rána v tělocvičně TJ Slavia Kroměříž Den kroměřížského basketbalu 2012, 

přehlídka činnosti dětských a mládežnických družstev Minibasketbalové a basketbalové aka-

demie (MBA). Hlediště bylo zcela zaplněno. Po slavnostním nástupu a přivítání se na pa-

lubovce postupně představilo všech jedenáct družstev MBA oddílu basketbalu TJ Slavia. 

Postupně se předvedli všichni: minižáci, tj. levharti a gepardi (žáci 1.–3. ročníků ZŠ), pak 

nejmladší minižáci – lvíčata (žáci 4. ročníků ZŠ) a mladší minižáci – delfíni (žáci 5. roč-

níků ZŠ), potom vítězové v oblastním přeboru Střední Moravy (neofi ciální 8. místo v ČR) 

a následné druzí na Festivalu ČR – nejstarší minižáci – panteři (žáci 6. ročníků ZŠ). V další 

části se představili mladší a starší žáci – vlčata (žáci 6. a 7. ročníků ZŠ) – nejúspěšnější 

družstvo Minibasketbalové a basketbalové akademie. Šesťáci hráli žákovskou ligu, na jaře 

postoupili do extraligy a z ní pak až na Mistrovství ČR. V konkurenci pěti družstev z bas-

ketbalových center mládeže velkých měst prohráli až s pozdějším vítězem BK Pardubice 

a stali se vicemistry ČR 2012. Sedmáci hráli žákovskou ligu, na jaře postoupili do extraligy 

a obsadili 8. místo v ČR. Na programu byly i různé individuální soutěže.

IN-LINE CUP Kroměříž 2012
23. 6. proběhl 10. ročník in-linových závodů IN-LINE CUP Kroměříž 2012 (závody na ko-

lečkových bruslích) pod názvem Sraz legend. Akci pořádal H.B.O.K. crew za podpory města 

Kroměříže. Místo konání: Inlinepark za zimním stadionem v Kroměříži, vstupné 10 Kč, 

startovné 60 Kč. Hodnotily se: Skoky (airs), grindy – jednotrick (simple) / combos, čistota 

jízdy, důležité pro hodnocení bylo využití parku.

O Pohár města Kroměříže v parkurovém skákání
23. 6. se uskutečnil šestnáctý ročník soutěže O pohár města Kroměříže – Mistrovství Zlín-

ské oblasti v parkurovém skákání ve sportovním areálu Střední školy hotelové a služeb na 

Pionýrské louce u Podzámecké zahrady. Na programu bylo několik soutěží zařazených do 

hodnocení Středomoravské jezdecké ligy. Soutěžní kategorie byly tyto: Mladší jezdci, ženy 

a muži. Soutěžilo 220 startujících jezdů v kategoriích parkur stupňů „ZM“, „ZL“, „L“ 

a S**“ a v dvoufázovém skákání 100/110 cm. Úspěšní byli: Jana Vaníčková z Klubu Herme-

lín v Novém Jičíně na koni Artuš, Jiří Složil z JASO Oldřichov s Grétou, Zuzana Ivánková 

z Watango Staříč na Salině, Kristýna Koutná ze Stáje Montana, Jiří Urban ze Sportovní 

stáje Vittoria s Ganetou, Jiří Malý ze stáje Montana s Hvězdou, Jana Mozgyová z klubu 

Monet+Atos s Barneem.

Červenec

Dobré plážové volejbalistky
V Chodově u Karlových Varů se uskutečnilo Mistrovství ČR v plážovém volejbale žáků a žá-

kyň. Zástupkyně VC Kroměříž a Zlínského kraje Kateřina Kopúnová a Tereza Janíčková 

obsadily 8. místo.

Kroměřížský judista dobře bojoval v Maďarsku
V červenci Marek Nesvadba z kroměřížského oddílu juda soutěžil za reprezentační výběr 

starších žáků ČR v Györu v Maďarsku na V. European U-15 Cup. Nastoupil ve váze do 

73 kg, prohrál až v semifi nále, potom prohrál i zápas o bronz. Účastnili se zástupci 11 států.
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Dva turnaje TC Bajda
5.–7. 7. na tenisových kurtech TC Bajda proběhl turnaj starších žáků v tenise – Junior cup. 

Soutěžilo 54 žáků, do fi nále se z Kroměříže dostal Michal Kavan, kde prohrál s M. Neřádem 

ze Zlína. Spolu s ním vybojoval stříbro i ve čtyřhře.

21. 7. na tenisových kurtech TC Bajda proběhl turnaj pro rekreační (neregistrované) hráče 

pořádaný TC Bajda – Pohár starosty města Kroměříže. 

Červenec–srpen

Letní olympiáda v Londýně a kroměřížští atleti
Letní olympijské hry 2012 (Hry XXX. Olympiády) se konaly v Londýně. Slavnostní zahájení 

27. 7., ukončení 12. 8., některá sportovní utkání zahájena již 25. 7., hlavní část her se roze-

běhla od 28. 7. Závodilo 8 sportovců spjatých se Zlínským krajem, z nich dva závodí přímo 

za Kroměříž AK Asics Kroměříž. V závěrečný den her běžel maraton Jan Kreisinger z AK 

Asics Kroměříž. Kreisinger se do Londýna kvalifi koval prvním maratonem v životě (Praž-

ským maratonem) v květnu časem 2:16:26 hod. Tímto výkonem se stal v roce 2012 mistrem 

ČR v maratonu, když zároveň splnil limit pro účast na olympijských hrách. Na olympiádě 

doběhl 67. Na startu bylo 105 běžců, 20 nedoběhlo a Kreisinger byl zklamaný, protože za-

běhl podprůměrný čas 2:25:03 hod. Kreisinger je z Českých Budějovic a za Atletický klub 

Kroměříž běhá od roku 2006, protože mu klub dal nejlepší podmínky. Do té doby byl v Kro-

měříži jen dvakrát. Dalším závodníkem z Kroměříže byl dálkař Roman Novotný z AK Asics 

Kroměříž. Limit A pro start na olympijských hrách v Londýně splnil na atletickém mítinku 

Tour města Brna a Jihomoravského kraje dne 4. 7. 2012, Novotný skočil 822 cm. Limit byl 

820 cm. Novotnému se podařilo po čtyřech letech na stejném stadionu proklouznout na 

poslední chvíli na olympiádu. V červenci 2008 skočil 821 cm a letěl závodit na olympiádu 

v Pekingu, kde skončil osmý. Novotný závodil hned první soutěžní den olympiády v Londý-

ne, ze tří možností dosáhl výkonu 696cm, dvakrát přešlápl. To stačilo na celkové 38. místo.

Srpen

Dorostenecký a rekreační turnaj na TC Bajda
4.–7. 8. na tenisových kurtech TC Bajda proběhl turnaj dorostenců Kroměříž Cup, bojovalo 

82 dorostenců a dorostenek. Z Kroměříže se neprosadil nikdo.

Memoriál Zdeňka Šilera 
10.–12. 8. na tenisových kurtech TC Bajda proběhl Turnaj pro rekreační (neregistrované) 

hráče pořádaný TC Bajda – Memoriál Zdeňka Šilera, 28. ročník. Zúčastnilo se ho 105 hrá-

čů, hrálo se za nepříznivého počasí, svou kategorii vyhráli z Kroměříže jen ve čtyřhře muži 

35–44 let Pavel Hájek a Lukáš Zezulka.

Kmotr Cup
25. 8. na tenisových kurtech TC Bajda proběhl turnaj pro rekreační (neregistrované) hráče 

ve čtyřhře mužů a žen KMOTR CUP. 
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Úspěch jachtařky
V srpnu se na Lipně konalo Mistrovství ČR v jachtingu. V lodní třídě Optimist vybojovala 

Lucie Kučerová z Kroměříže v kategorii starších žaček třetí místo.

Mistryně ČR v raftingu
Koncem prázdnin proběhlo v Českých Budějovicích juniorské mistrovství světa v raftingu. 

Kroměřížské sportovkyně Blanka Ligurská a Karolína Stoličková získaly dvě zlaté medaile 

za sprint a H2H (kdo z koho) a tři stříbrné za slalom, dlouhý sjezd a celkovou kombinaci. 

Celkem na raftu jezdí 4 členky posádky.

Srpen–září
3. 8.–2. 9. se uskutečnil 10. ročník mezinárodního turnaje o „Pohár Hanáckých Athén“ 

v kuželkách, hraný zároveň jako kvalifi kace mistrovství ČR dvojic mužů a žen. Pořadatelem 

byl Kuželkářský klub Kroměříž, místem konání čtyřdráha U Nedopilů, Skopalíkova 1661.

Disciplíny byly tyto: Dvojice mužů, žen, smíšených na 2x120 HS.

Září

Obhájené 2. místo na Mistrovství ČR družstev mužů a žen v atletice
8. 9. proběhlo v Táboře Mistrovství České republiky družstev mužů a žen v atletice. Na 

poslední chvíli se z AK Asics Kroměříž omluvili dálkař Novotný, kladivář Sedláček a diskař 

Pudivítr. Atletický klub Kroměříž byl oslaben, nakonec za Duklou Praha vybojoval 2. místo, 

které obhájil z roku 2011. Pořadí na prvních 3 místech: TJ Dukla Praha 194 bodů, AK Kro-

měříž 126, A. C. TEPO Kladno 121. 

Závod v triatlonu Kromplmen
1. 9. se uskutečnil po loňském nultém ročníku závod v triatlonu Kromplmen, pořadatel 

Rudá hvězda Kroměříž. Závodilo 66 účastníků. Závod sestával z 400 m plavání v Bagráku, 

30 km na kole přes Tabarky, Kvasice, Střížovice a 6 km běhu. V mužích zvítězil Jiří Klíma 

z Přerova, v ženách Jana Dorazilová z RH Kroměříž. 

Turnaj mladších žáků na TC Bajda
8.–10. 9. na tenisových kurtech TC Bajda proběhl turnaj starších žáků Kroměříž Cup, účast-

nilo se ho 62 tenistů. Domácí M. Kavan a odchovanec M. Neřád (TK Agrofert Prostějov) 

byli druzí ve čtyřhře.

První ročník festivalu Dračích lodí
V Podzámecké zahradě se v sobotu 15. 9. uskutečnil první ročník festivalu Dračích lodí. Na 

Dlouhém rybníce u Rybářského pavilonu se shromáždilo několik stovek lidí, kteří přihlíželi 

soupeření na 200 metrů dlouhé trati. Závodů zúčastnilo 8 lodí. Šest posádek v kategorii fan 

– otevřená kategorie – v jedné lodi jedou muži i ženy, ve dvacetičlenné posádce musely být 

aspoň čtyři ženy. Účastnily se i jedna školní posádka a jedna profesionální. Původním zámě-

rem bylo uspořádat soutěž pro střední školy. Organizačně, materiálně a technicky pomáhal 

oddíl dračích lodí z Kojetína. Zvítězil oddíl Hybrid Dragons Kojetín, 2. místo získali Kapříci 

z Nautilu Přerov, třetí místo Hraďáci z Chropyně.
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Judista Gába mistrem ČR
22. 9. pořádal oddíl judo TJ Sokol Praha Vršovice mezinárodní mistrovství České republiky 

masters v judu. Oddíl judo TJ Slavie Kroměříž reprezentoval v mužské věkové kategorii do 

34 let Petr Gába, který v hmotnostní kategorii do 81kg získal zlatou medaili a tím titul Mi-

str ČR pro rok 2012. Gába získal další body do žebříčku Středoevropského poháru masters 

2012.

Vítězství na slavném běhu
30. 9. se uskutečnil 116. ročník silničního běhu Běchovice – Praha, který je nejstarším sil-

ničním během v Evropě. Byl zároveň i Mistrovstvím ČR v silničním běhu na 10 kilometrů. 

Běželo více než sedm tisíc běžců a mezi nimi byl i obhájce titulu Milan Kocourek z AK Asics 

Kroměříž a předchozí trojnásobný vítěz tohoto běhu Jan Kreisinger z téhož klubu. Celkově 

třetí, ale jako vítěz národního mistrovského závodu doběhl Milan Kocourek (30:18), který 

obhájil loňský a předloňský titul.

Říjen
Reprezentant ČR v karate a závodník TJ Slavia Kroměříž Karel Imrýšek se zúčastnil 8. mist-

rovství Evropy kadetů, juniorů a závodníků U 21 v karate, nastupoval v kategorii U21 a stal 

se mistrem Evropy.

Úspěch mladých jachtařů
Díky spolupráci oddílů jachtingu v Kroměříži a v Lanškrouně se mladí kroměřížští jachtaři 

zúčastnili závodu O Neptunův putovní pohár, který se skládal ze tří dvoudenních závodů 

pro děti od 8 do 15 let. Vítězem poháru se stal desetiletý Petr Hála z Kroměříže. Děti plují 

na dětských plachetnicích Optimist (jednoposádková loď o hmotnosti 35 kg, délky 2,35 m 

a velikosti plachty 2,5 m2).

Chřibský maraton
13. 10. se uskutečnil 40. ročník Chřibského maratonu, závodilo 90 běžců a běžkyň, začátek 

a konec na atletickém stadionu v Kroměříži. V ženách zvítězila Jana Dorazilová z AK Kro-

měříž, druhá byla Jitka Stehlíková z téhož klubu. V mužích zvítězil Daniel Orálek z Brna, 

druhý skončil Milan Adamec a třetí Jiří Žák – oba z Ostravy.

Úspěch mladého judisty
Přeborníkem spojených krajů Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského v judu se stal 

v Brně v kvalifi kaci na přebor ČR mladší žák Sebastian Šíl ve váze do 38 kg.

Listopad

Propouštění zaměstnanců ve sportovních zařízeních města
Sportovní zařízení města Kroměříže – nová organizace, která se vydělila ze Správy majetku 

města Kroměříže – rychle propouštěla. Z plaveckého bazénu odešlo šest lidí, ze zimního 

stadionu jeden člověk. Zaměstnanci dostali výpověď k 30. 11. z důvodu rušení organizace. 

V nové organizaci jsou krytý plavecký bazén s koupalištěm Bajda a zimní stadion. V roce 

2013 by měla být připojena tělocvična Slavie. 
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Agility
10.–11. 11. se v Liberci konalo mistrovství ČR v agility. Kroměříž reprezentovala Denisa La-

jmarová a její Parson Russel terier – Smajlík (Inkognito Smile Paleur). V sobotu postoupili 

do fi nále, v neděli se dostal na 3 místo, a protože před nimi byla Rakušanka bez občanství 

ČR, stali se vicemistry ČR.

Judistka
24. 11. vybojovala na přeboru ČR starších žáků a žákyň v Chomutově Zuzana Červinková 

z oddílu judo TJ Slavia Kroměříž 2. místo.

Prosinec

Vánoční Čertovský běh
15. 12. se konal druhý ročník Čertovského běhu u loděnice štěrkoviště Bagrák za účasti sko-

ro sedmdesáti závodníků v pěti kategoriích. Běžci amatéři i profesionálové utíkali po asfal-

tové cestě od loděnice do Trávnických Zahrádek a po cyklostezce na Kvasice a zpět po trase 

10 km. Závod pořádal sportovní klub Rudá hvězda Kroměříž. Nejrychlejším běžcem byl 

Radoslav Šíbl z Ekodrill Zlín s časem 35 minut 39 sekund, druhý Petr Kučera z Cyklosport 

Chropyně, třetí Jakub Janíček z AC Uherské Hradiště. Sportovní klub pořádá závody tři-

krát do roka. Na jaře má v plánu půl maraton, v létě chystá triatlon Kromplmen a v prosinci 

Čertovskou desítku. Klub vznikl před dvěma lety.

Nejúspěšnější soutěžící taneční ligy 2012
V celkovém hodnocení Taneční ligy 2012 uspěly 4 kroměřížské taneční páry TK Gradace. 

V kategorii Junior 1 do 13 let byli ocenění Matěj Butula a Anna Starečková za první a Tomáš 

Přikryl a Sabina Kocmanová za třetí místo ve standardních tancích. Pár Butula–Starečková 

byl mezi nejlepšími vyhlášen i za 3. místo v latinskoamerických tancích. Mezi mládeží do 

19 let byly oceněny páry Jiří Vala a Aneta Krejčí (1. místo ve standardních i latinskoame-

rických tancích) a Jan Kotek a Jana Dostálová (2. místo ve standardních a 3. místo v latin-

skoamerických tancích).

Dobří mladí fotbalisté
15. 12. vyhráli mladí fotbalisté Hanácké Slavie Kroměříž (ročník chlapců 2003) turnaj 

Habeš Cup v sálové kopané v Horním Benešově, mezi soupeři byli i 1. FC Vítkovice. Patrik 

Vytiska byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje.

Soutěžení plavců
Zimního mistrovství ČR v plavání, které proběhlo v Plzni, se zúčastnilo 5 členů oddílu Pla-

vecké sporty Kroměříž. Nejlépe se dařilo Janu Liczkovi, který se jako jediný kvalifi koval do 

fi nále a to na 200 m motýlek. Dále soutěžili Jakub Holas, Zuzana Hippíková, Žaneta Baje-

rová a Zdeněk Oharek
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První novorozenec narozený v roce 2012 v kroměřížské nemocnici byl Matěj Horák ze Zbo-

rovic. Narodil se matce Monice 45 minut po půlnoci 2. 1. Matěj a jeho matka dostali od 

ředitele nemocnice P. Calábka, starostky města D. Hebnarové, senátora M. Malého a ná-

městka hejtmana Zlínského kraje pro oblast zdravotnictví L. Nečase květiny, hračky, pleny 

i peníze. Po porodu chlapec vážil 2800 gramů a měřil 48 centimetrů. 

O deset dětí více než v roce 2011 se narodilo v Kroměříži v roce 2012. Matrika za rok 2012 

eviduje 565 dětí narozených v Kroměříži. Z 565 dětí narozených v roce 2012 má 280 trvalé 

bydliště v Kroměříži a místních částech. Z těch 565 dětí bylo 315 chlapců a 250 dívek.

Nejoblíbenější mužská jména udělená novorozencům: 

Lukáš (18), Dominik (16), Matyáš (14), Jakub (14), Tomáš (13), David (10), Matěj (9), 

Petr (9), Štěpán (9), Jan (9) Adam, Ondřej a Vojtěch (8), Marek, Martin, Michal a Šimon 

(po 7), Patrik (6).

Nejoblíbenější ženská jména udělená novorozencům: 

Natálie (13), Veronika (10), Tereza (9), Anna (9), Zuzana (8), Karolína (8), Nela (8), 

Aneta (7) a Michaela (7) ), Barbora a Eliška (po 6). 

V 11 případech rodiče pro potomka použili zdvojené křestní jméno (Christian Ronaldo, 

Adina Tara, Rosalinda Maria, Anna Salome a další), tři novorozenci vietnamské národnosti 

dostali ztrojená křestní jména.

Jako každý rok většina jmen byla použita pouze v jednom případě, z cizokrajných jmen: 

Chiara, Mattia, Timoteus, Tarja, Nathaly či Santino.

V roce 2012 se v Kroměříži konalo 231 svatebních obřadů, z toho 34 bylo církevních. Nej-

častěji byli oddáváni snoubenci české národnosti. Došlo k 17 zahraničním či smíšeným svat-

bám, kdy snoubenci pocházeli např. z Ghany, Indonésie, Španělska, Francie, Bulharska atd. 

Nejstarší snoubenec se narodil v roce 1943, nejmladší v roce 1995, přičemž nevěsta jako 

nezletilá musela mít soudní povolení. 

Kroměřížská matrika v roce 2012 eviduje 908 úmrtí. Z tohoto počtu 330 zesnulých bylo 

občany města Kroměříže a místních částí. 

Ke konci roku 2012 žilo v Kroměříži a místních částech celkem 28 834 obyvatel, což je zhru-

ba o sto méně než před rokem. Z celkového počtu je 13 615 mužů a 15 219 žen. 520 osob 

se v průběhu roku do města přistěhovalo a 470 se z Kroměříže odstěhovalo. Průměrný věk 

občanů činil 42,8 let. 

V roce 2012 na silnicích okresu Kroměříž při nehodách zemřelo šest lidí. Dopravní policisté 

řešili v roce 2011 – 520 nehod, předloni 408. V roce 2012 přišlo o život šest osob, zemřeli 

čtyři řidiči osobních automobilů, jedna spolujezdkyně v osobním vozidle a smrtelné zranění 

při nehodě utrpěl jeden motocyklista. V měsíci únoru, kdy zemřeli tři lidé. 

Silně se Kroměříže dotkla nehoda z druhé poloviny února, kdy krátce po půlnoci nepřežil 

střet vozidel jeden z řidičů na silnici mezi Hulínem a Kroměříží. Čtyřiačtyřicetiletý opilý 

muž za volantem vozidla Mercedes Benz narazil do automobilu Fiat Punto jedoucím před 

ním. Po nárazu byl fi at odhozen do pole mimo cestu. Jeho jednatřicetiletý řidič z auta vypa-

dl. Utrpěl smrtelná zranění. Viník policistům nadýchal 2,11 promile alkoholu, byl to majitel 

diskotéky na Oskole. Oběť učitel na škole v Břestu, mladý muž, Rom, vyrůstal v dětském 

domově, měl ženu a malé dítě.
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Těžké zranění loni utrpěl 31 člověk, 192 lehce zraněných. Dopravních nehod pod vlivem 

alkoholu bylo 61. Čtyřiapadesátiletý cyklista v Kroměříži na ulici Purkyňova upadl z kola 

a zranil se. Nadýchal 3,5 promile alkoholu – to byl rekord. Podobně 37 letá cyklistka na ulici 

Erbenovo Nábřeží upadla a zranila se. V krvi měla 3,29 promile alkoholu. 

Nejvíce nehod policisté řešili na silnicích druhé a třetí třídy, nejméně pak na dálnicích. Vel-

ký nárůst zaznamenali u nehod, které zavinila zvěř nebo domácí zvířata. Předloni jich bylo 

22, loni 84. Nejčastější příčinou dopravních nehod byl nesprávný způsob jízdy, nedodržení 

stanovené rychlosti, nedání přednosti nebo nebezpečné předjíždění. 

Rozbor dopravních nehod v okrese Kroměříž
rok 2012 rok 2011

Celkem dopravních nehod 520 408

Úmrtí 6 11

Těžké zranění 31 40

Lehké zranění 192 202

Alkohol u viníka dopravní nehody 61 51

Dopravní nehody v obci 293 243

Dopravní nehody mimo obec 226 165

Příčina:

Způsob jízdy 257 200

Nezaviněná řidičem 93 37

Rychlost 85 99

Přednost 65 65

Předjíždění 9 7

Zavinění dopravní nehody:

Řidičem motorového vozidla 380 334

Řidičem nemotorového vozidla 46 37

Chodcem 8 7

Lesní zvěří 84 22

Kroměřížští policisté v roce 2012 obsadili první příčku v úspěšnosti při objasňování přípa-

dů v rámci Zlínského kraje. Celý Zlínský kraj byl v objasňování kriminality druhý nejlepší 

v České republice.

Na Kroměřížsku v roce 2012 způsobili pachatelé 1 658 trestných činů, z toho bylo objas-

něno 60,38 %. V roce 2011 přitom bylo o šestapadesát trestných činů více, objasněno bylo 

60,23 %. 

V roce 2012 došlo na Kroměřížsku ke čtyřem vraždám, včetně pokusů o ně. Násilných 

trestných činů řešili policisté celkem 161, stejně jako v roce 2011. K nejčastějším násilným 

trestným činům patřily loupeže, úmyslná ublížení na zdraví a nebezpečné pronásledování. 

Mravnostních trestných činů policisté šetřili deset, což je o jednadvacet méně než předloni, 

šlo o případy znásilnění nebo o pohlavní zneužívání. Všech deset skutků policisté objasnili. 
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Majetkových trestných činů policisté na Kroměřížsku vyšetřovali celkem 747, což je o 37 

méně než v roce 2011. 

V roce 2012 odhalili kriminalisté na Kroměřížsku skoro 30 případů nedovolené výroby a dr-

žení omamných a psychotropních látek a jedů, nejčastěji šlo o pervitin a marihuanu. V sou-

vislosti s touto trestnou činností policisté dopadli pětadvacet pachatelů a sedm z nich skon-

čilo ve vazbě. 

Hospodářských trestných činů policisté vyšetřovali celkem 201. Nejčastěji šlo o neoprávně-

né držení platební karty, podvody, úvěrové podvody a zpronevěry. 

V roce 2012 kriminalisté zajistili hodnoty a výnosy z trestné činnosti v celkové výši tři a půl 

milionu korun. Z 954 stíhaných osob bylo 472 recidivistů, 24 pachatelů mladších čtrnácti 

let, 67 pachatelů mezi 15–17 lety a 130 žen. Trestnou činnost pod vlivem alkoholu a omam-

ných a psychotropních látek spáchalo podle mluvčí minimálně 192 pachatelů.
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Plastika, 56
plesy, 139
počasí, 43
Podzámecká zahrada, 79, 135
pódium, 69
polické strany, 102
Polytechnický institut, 128
poradenské centrum, 165
Pravoslavná obec, 108
propagace rasismu, 86
protipovodňová opatření, 79
průmyslové podniky, 53
přátelé Evropy, 99
Psychiatrická léčebna, 161
publikace, 155
rada města, 19, 28
radiodárek, 155
Radio Kroměříž, 92
RAUČ, 133
regenerace památek, 75
regionální tisk, 155
ROP, 60
rostlinná produkce, 45
Rozmarýnek, 133
rozpočet města, 37
rybářský svaz, 49
skauti, 133
skládka, 32
sociální péče, 163
Sokol, 166
speciální školy, 118
SPgŠ, 121
sport, 166
sportovní hry, 39
sportovní zařízení, 29
SPŠ mlékárenská, 122
statistika, 181
stromořadí, 33, 104
střední školy, 119
Šipka, 131
školy, 116
tanec, 136

Tauferova SOŠ, 123
tisk, 155
TOP 09, 103
trhy, 110
Tříkrálová sbírka, 106
úmrtí, 92
Univerzita III.věku, 147
vánoce, 63, 110
vedení města, 19
VOŠ, 112
vyhláška, 32, 35
výbory města, 21
pohřbívání Morany, 115
výprodeje, 58
výročí, 94
výsledky sklizně, 45, 48
výstavy, 140
Zemědělský výzkumný ústav, 50
Wachal, 55
web Kroměřížan, 85
zadlužení města, 36
zájmová činnost, 131
základní školy, 116
zámek, 108, 152
zaměstnanci MěÚ, 25
zaměstnavatelé, 65
zastupitelstvo, 30
zdravotnická škola, 126
zdravotnictví,143, 159
zemědělství, 47
ZUŠ, 128
Židé, 143
Živnostenský úřad, 66
živočišná produkce, 46
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