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Informační měsíčník města Kroměříže
ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ

Klub sportovního tance Swing a 
Dům kultury v Kroměříži pořádaly 
v  předvánočním čase již devátý 
ročník Kroměřížského tanečního 
festivalu. Po celodenním soutěžení 
ve standardních i latinskoameric-
kých tancích ve věkových kategori-
ích od dětských až po seniorské se 
večer konal slavnostní galavečer, 
který byl nejen přehlídkou nejlep-
ších tanečních výkonů, ale byly tu 
vyhlášeny i výsledky Taneční ligy, 
nejvyšší soutěže Českého svazu 
tanečního sportu. Moderování 
večera se ujali Marek Dvorník a 
Mahulena Bočanová, jejíž jméno je 
v posledních letech s tancem spo-

jeno, galavečera se mimo jiné zú-
častnili starosta Kroměříže Jaroslav 
Němec, místostarosta Pavel Motyč-
ka, europoslankyně Olga Sehnalo-
vá a ředitelka Domu kultury Dani-
ela Hebnarová. Hodinový záznam 
ze slavnostního večera vysílala 
27. prosince Česká televize.       (šak)                                

Pod dohledem kamer České televize 
se v Kroměříži tančilo

SLOVO
ÚVODEM

Vážení spoluobčané,

rád bych vám všem popřál 
jen to nejlepší a hlavně hodně 
zdraví do nového roku 2015. 
Přichází nový rok, rok, ve 
kterém nás opět čeká řada 
životních rozhodnutí, ra-
dostných chvil, štěstí, 
vítězství, ale určitě při-
jdou i porážky a zklamání. 
Důležité je se nevzdávat a 
být otevřený novým výzvám. 
My, nově zvolení zastu-
pitelé, se budeme snažit 
v novém roce otevřít rad-
nici veřejnosti, zprůhlednit 
její hospodaření a ušetřit tak 
městské peníze. Chtěli by-
chom, aby všichni zaměst-
nanci radnice byli vůči vám, 
občanům, vstřícní a otevření. 
I tak bych vás všechny chtěl 
o něco požádat. Sledujte věci 
kolem sebe, všímejte si svého 
města a o svých dojmech 
a nápadech nám dávejte 
vědět. Dost často se stává, 
že o věcech, které je možné 
zlepšit, radnice ani neví. Váš 
aktivní přístup může pomoci 
nejen rozvoji města, ale i  fi-
nančním úsporám. Je snadné 
psát o tom, jak hloupé ve-
dení města máme, co mělo a 
má udělat. Mnohem těžší je 
však skutečně pracovat, ar-
gumentovat a hledat společ-
nou řeč. 
Vážení občané, naše město je 
krásné, bezpečné a bohaté na 
kulturní památky. Nemáme 
se za co stydět. Snažme se i 
v novém roce zase posunout 
dál, abychom v budoucnu 
Kroměříž ještě krásnější 
odevzdali našim dětem. 

Jaroslav Němec
starosta městaFoto: A. Vrtal

Okouzlující biblický příběh o narození malého Ježíška znají z předchozích let snad všichni Kroměříža-
né. Přesto si letošní představení konaná v rámci vánočního jarmarku na Velkém náměstí opět nechal 
málokdo ujít. Realizace „živého betlému“ se – stejně jako v předchozích letech – ujali žáci a pedagogo-
vé církevní školy v Kroměříž.

Foto: J. Soporský
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První adventní týden využili 
představitelé kroměřížské radni-
ce k návštěvám seniorů v jednot-
livých domovech, které spravují 
Sociální služby města Kroměříže. 
V  průběhu dvou dnů sta-
rosta Jaroslav Němec a mís-
tostarostové Pavel Motyčka 
a  Marek Šindler navštívili 
zařízení pro seniory na Rie-
grově náměstí, ve Vážanech, 
na  Erbenově nábřeží a  Do-
mov se zvláštním režimem 
Strom života v  Purkyňově 
ulici. Klientům domovů po-
přáli v  klidu a  spokojenos-
ti prožité vánoční svátky, 

zdraví a  optimismus do  nového 
roku  a  předali babičkám a  dě-
dečkům drobný dárek v  podo-
bě ovocného balíčku. Členové 
vedení města využili přátelská 

setkání k seznámení se s nejstar-
šími obyvateli města, s  jednot-
livými zařízeními i  jejich perso-
nálem. Přislíbili ze strany radnice 
potřebnou pomoc a  podporu 

a  nabídli, že  se 
do  domovů 
budou vracet, 
aby s  jejich 
obyvateli mohli 
hovořit nejen 
o  jejich přáních 
a potřebách, ale 
i  o  jejich život-
ních příbězích 
a zkušenostech.
                                  (šak)

Radnice plánuje přebytkový rozpočet 
i další snižování dluhu

 1  2015

Vánoční atmosféru měla setkání klientů domovů 
pro seniory se zástupci města

Na svém posledním jednání v roce 
2014 schválili ve čtvrtek 18. prosin-
ce kroměřížští zastupitelé rozpo-
čet na rok 2015. Kroměřížská rad-
nice bude hospodařit s přebytkem 
a bude pokračovat v oddlužování 
města. Rozpočet na rok 2015 po-
čítá s příjmy 449 milionů 903 tisíc 
korun a s  výdaji 446 milionů 506 
tisíc korun. 
„Rozpočet na rok 2015 sestavo-
valo ještě původní zastupitelstvo. 
V  prvním roce našeho volebního 
období budeme muset dokončit 

již rozdělané a naplánované pro-
jekty a teprve potom začneme 
uplatňovat své vlastní náměty. 
Nový rok proto bude na investi-
ce spíše úsporný,“ uvedl starosta 
Jaroslav Němec. Upozornil také, 
že radnice bude pokračovat v do-
savadním úsporném trendu. „Od 
maxima v  roce 2007, kdy se dluh 
města vyšplhal na 250 milionů 
korun, se v  minulých letech po-
dařilo zadlužení razantně snížit a 
my přebíráme pomyslné kormidlo 
s dluhem 55 milionů korun. V roce 

2015 jej snížíme o dalších 31 milio-
nů korun,“ potvrdil starosta.
Městská pokladna se také bude 
muset obejít bez cca 15 milionů 
korun, což je očekávaný výpadek 
příjmů z  loterií a výherních auto-
matů. Už v roce 2011 město přijalo 
vyhlášku zakazující hrací automaty 
a hazardní hry na území města s 
účinností  od 1. ledna 2015.  I přes 
tento výpadek sestavil finanční 
odbor celkovou příjmovou stranu 
rozpočtu na předpokládané výši 
příjmového plnění roku 2014.  (pz)

Aktuální informace o dění ve měste
Kroměříži najdete na webech:
www.mesto-kromeriz.cz
www.kromeriz.eu

Foto: V. Kuklová

Poškozování vánoční 
výzdoby 

Účelem vánoční výzdoby centra 
Kroměříže bylo navodit tu správ-
nou sváteční atmosféru, rozzářit 
Velké náměstí a jeho okolí světýl-
ky a ozdobami. Většina obyvatel 
i návštěvníků města si ozdobené 
lampy, ulice i stromek pochvalo-
vala, Kroměříž zkrátka vypadala 
na několik týdnů jinak – honosněji, 
přívětivěji, radostněji. Ne všichni 
ale brali dočasné zkrášení města 
jako něco pozitivního; snad měli 
vůči němu i výhrady. Jak jinak si vy-
světlit, že výzdobu ničili. Nejčastěji 
se ztrácely červené baňky umístě-
né ve světelných ornamentech 
ozařujících stojany lamp. Škoda…
                                                                                                                                         (šak)    

Dotace pro 
dobrovolné hasiče

Kroměřížští dobrovolní hasiči se 
stejně jako profesionálové z Kro-
měříže podílejí na likvidaci požá-
rů, dopravních nehod, havárií či 
následků živelních katastrof. Po-
třebují tedy obdobné vybavení a 
samozřejmě také finanční podporu 
jako členové HZS. A právě proto, 
aby mohli svou výzbroj doplnit, 
obdrželi z rozpočtu Zlínského kraje 
neinvestiční dotaci v celkové výši 
20 200 korun na svou činnost. Ten-
to krok kraje velmi oceňují a děkují 
za podporu.                                 (mp, šak)

Provoz nové kotelny s teplovod-
ním systémem zahájila ve čtvr-
tek 4. prosince Kroměřížská ne-
mocnice a.s. Cílem projektu byla 
realizace nového teplovodního 
topného systému a vybudování 
nové teplovodní kotelny se dvě-
ma plynovými kotli přímo v are-
álu nemocnice. „Nově je kotelna 

umístěna v přístavbě budovy 
ředitelství. Do její výstavby přivá-
děla nemocnice teplo z kotelny, 
která byla v areálu Psychiatric-
ké nemocnice,“ vysvětlila Lenka 
Mergenthalová, předsedkyně 
představenstva Kroměřížské ne-
mocnice s tím, že kotelna je při-
pojena k rozvodům plynu přes 

nově vybudovanou regulační 
stanici plynu. Náklady na výstav-
bu celého systému se pohybují ve 
výši téměř 51 milionů korun. Po-
lovinu peněz získala nemocnice z 
Operačního programu životního 
prostředí fondů Evropské unie, 
dalších více než 25 milionů korun 
do akce vložil Zlínský kraj.         (kli)

V Kroměřížské nemocnici pracuje nová kotelna

Foto: A. Vrtal
Foto: J. Soporský

Foto: Nemocnice Kroměříž
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Nejpozději do roku 2020 musí 
být dle zákona stávající územní 
plán Kroměříže a jejích místních 
částí nahrazen územním plánem 
novým. Zastupitelstvem byl pro 
přípravu tohoto dokumentu, jenž 
zásadním způsobem v  příštích 
letech určí koncepci územního 
rozvoje Kroměříže, nově zřízen 
Výbor pro územní plánování 
pod mým vedením. Jeho zdárná 

příprava nebude ale záležet jen 
na volených zástupcích, ale také 
na připomínkách a podnětech 
vás – našich občanů, kteří zde 
žijete, podnikáte, chcete stavět 
apod. Alfou a omegou úspěchu 
naší společné práce na tomto vý-
znamném dokumentu tedy bude 
kvalitní vzájemná komunikace a 
vaše co největší informovanost. 
Budeme vás proto chtít v  rámci 

procesu jeho přípravy zapojit co 
nejvíce již od počátku. 
Své náměty a připomínky pro-
sím zasílejte na emailovou 
adresu pavel.motycka@mesto
-kromeriz.cz do 27. února 2015. 
Průběžně vás budeme infor-
movat o celém procesu tvorby 
na webových stránkách města 
www.mesto-kromeriz.cz.

Pavel Motyčka, místostarosta

Tvorba nového územního plánu startuje

1 2015

Bez vody se žít nedá, víme to všich-
ni. V  dnešní době, kdy bereme 
otočení kohoutkem jako napros-
to běžnou věc, řešíme spíše její 
kvalitu a cenu než dostupnost. A 
právě ke zvýšení ceny pitné vody 
i poplatku za odvádění vod od-
padních dochází od 1. ledna 2015. 
Není to sice zvýšení nijak dramatic-
ké, přesto však odběratelé vody od 
společnosti Vodovody a kanaliza-
ce Kroměříž budou muset počítat 
s navýšením rodinného rozpočtu.
Oproti roku 2014 zvedne kromě-
řížský VaK cenu vody o 3,25 %, 
u vodného i stočného dohroma-

dy se jedná o nárůst o 2,26 Kč 
za m3 vody. Odběratelé tedy za 
kubík vody zaplatí 71,88 Kč, což 
je konečná cena včetně patnác-
tiprocentního DPH. Zvýšení ceny 
vody je podle vyjádření předsedy 
představenstva VaK Kroměříž, a. s. 
Ladislava Lejsala způsobeno tím, 
že jednou z  podmínek pro získá-
vání dotací – jichž kroměřížský VaK 
využívá -  je zajištění obnovy ma-
jetku společnosti, což umožňuje 
postupné zvyšování ceny vody až 
k  dosažení takzvané plně nákla-
dové ceny služby. Cena vody na 
Kroměřížsku se dlouhodobě drží 

pod celorepublikovým průměrem. 
A jaké jsou ceny v okolních regio-
nech? Na Uherskohradišťsku bude 
účtovat od začátku roku 2015 do-
davatel vody Slovácké vodárny a 
kanalizace, a. s. za m3 73,14 Kč, na 
Zlínsku, kde je dodavatelem Mo-
ravská vodárenská, a. s., budou 
obyvatelé platit od nového roku 
86,12 Kč/m3.                                   (šak)

Zatímco v zemích na západ od naší 
republiky je pojem biblioterapie 
hojně rozšířen, u nás je zatím stále 
ještě „v plenkách“. O to, aby se situ-
ace začala měnit a tato terapeutic-
ká metoda se začala více využívat, 
se s úspěchem snaží Knihovna Kro-
měřížska. „Začali jsme tím, že jsme 
vloni i letos uspořádali odborné 
semináře pro knihovníky. Jedna 
z našich knihovnic absolvovala 
biblioterapeutické i psychoterape-
utické kurzy a biblioterapii provo-
zuje v praxi. Na seminářích mohla 
předávat své zkušenosti z práce s 
lidmi s psychickým onemocněním, 
za kterými dochází do kroměřížské 
psychiatrické nemocnice,“ uved-

la ředitelka knihovny PhDr. Šárka 
Kašpárková.
Zájem o biblioterapeutickou po-
moc projevilo také Centrum slu-
žeb postiženým Horizont Kromě-
říž. Knihovna proto zavedla tzv. 
Biblioterapeutické čtvrtky. Ve své 
nové aktivitě však chce jít knihov-
na ještě dál. „Příští rok bychom rádi 

uspořádali asi tři přednášky urče-
né veřejnosti, jejichž výstupem by 
mimo jiné byl seznam doporučené 
literatury. Zájemci do něj mohou 
už teď nahlédnout i na našich 
stránkách http://www.knihkm.cz/
sluzby/pro-dospele/vzdelavani/
biblioterapie.html,“ uzavřela ředi-
telka knihovny.                                (mk)

Knihovna Kroměřížska poskytuje službu biblioterapie

Cena vody se zvýší, ovšem nijak dramaticky

Výzva neziskovým 
organizacím 

Během měsíce února 2015 bude 
v Knihovně Kroměřížska probíhat 
výstava neziskových organizací – 
spolků, sdružení, nadačních fondů 
a nadací. Má-li kterákoliv z  těch-
to organizací zájem o prezentaci, 
může do 12. ledna kontaktovat 
paní Soňu Bosákovou na telefonu 
573 503 174 nebo na e-mailu: 
bosakova@knihkm.cz.

Knihovna Kroměřížska 

 

Informace pro rodiče 
žáků budoucích 

prvních tříd

Základní škola Oskol, Kroměříž 
bude ve školním roce 2015 – 2016 
otvírat třídu s prvky Montessori. 
Výuka bude probíhat podle princi-
pů Montessori  pedagogiky, která 
rozvíjí individualitu a přirozené 
nadání každého dítěte v atmosféře 
důvěry, porozumění a spolupráce.
                Ředitelství ZŠ Oskol, Kroměříž

Kroměřížská 
nemocnice 

zmodernizovala 
gastroenterologii

Nová vyšetřovací technika slouží již 
několik týdnů lékařům gastroen-
terologické ambulance Kroměříž-
ské nemocnice a.s. Endoskopické 
pracoviště bylo vybaveno dvěma 
novými plně vybavenými endo-
skopickými systémy, včetně nej-
modernějších elektrochirurgických 
jednotek, a čtyřmi endoskopy, což 
přispívá k ještě kvalitnějšímu vyšet-
řování širokého spektra pacientů.
„Jedná se o dva endoskopy na 
vyšetření tlustého střeva, tedy ko-
lonoskopy, a dva endoskopy na 
vyšetření horní části zažívacího 
traktu, tedy gastroskopy,“ vysvětlil 
vedoucí lékař gastroenterologie 
Roman Kolář s tím, že po technické 
stránce nové endoskopické vyba-
vení znamená výrazný krok kupře-
du. „Umožňuje provádět celé spek-
trum diagnostických a léčebných 
výkonů na vysoké profesionální 
úrovni,“ dodal specialista.            (kli)

Město Kroměříž bylo oceněno v rámci projektu 
MasterCard česká centra rozvoje. 
Kroměříž získala 3. místo v kategorii, v níž se hod-
notili přihlášení za nejlepší platební inovace ve ve-
řejné správě, a to za zřízení platebního terminálu 
na oddělení dopravy odboru občansko-správních 
agend Městského úřadu Kroměříž.

Foto: Knihovna Kroměřížska
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Po stopách filmových záběrů, re-
spektive filmů, pohádek či seriálů 
natočených v Kroměříži, se můžete 
vydat s  kalendářem, který připra-
vilo Město Kroměříž pro rok 2015. 
Celý tento rok a především turistic-
ká sezona se ponese v duchu při-
pomenutí zajímavých filmových a 
televizních děl, pro jejichž natáčení 
našla příslušná produkce ideální 
exteriéry nebo interiéry v  našem 
městě. Především zámek a obě 
jeho zahrady – Květná i Podzámec-
ká – jsou hojně využívány filmař-
skými štáby z Česka i ze zahraničí. 
Nástěnný „filmový“ kalendář pro-
vede svého majitele celým rokem 
2015 prostřednictvím fotografií 

z  pohádek Peklo s  princeznou 
a O princezně se zlatým lukem, 
ze seriálu Černické humoresky, 
z  českých filmů Třicet panen a 
Pythagoras, Početí mého mladší-
ho bratra, Dědictví aneb Kurva se 
neříká a Ucho, obrázky ze zahra-
ničních děl Angelika, Královská 
aféra, Chateaubriandt, Nehynoucí 
láska a chybět nemůže legendární 
Amadeus. 
Kalendář můžete zakoupit v Tu-
ristickém informačním centru 
v Prusinovského ulici v Kromě-
říži a může být originálním no-
voročním dárkem pro vaše blíz-
ké. Cena je 99 Kč.                              (šak)

Předvánoční rodinná 
zábava na Florii

Na adventní období připravila kro-
měřížská Floria tradiční akci, která se 
na výstavišti konala pod názvem Flo-
ria Vánoce již třetí rok po sobě. První 
dva prosincové víkendy tak bylo 
možné absolvovat různá hudební 
vystoupení, pohádku, kouzelnický 
program, čertovsko-mikulášskou 
nadílku i ochutnávku punčů, svařáků 
a zabijačkových specialit. 
O víkendu 6. a 7. prosince pobavil 
návštěvníky kouzelník Jirka Hadaš, 
vystoupila kapela Maxim Turbulenc 
a Divadelní spolek Kroměříž tu se-
hrál pohádku O Honzovi a hloupé 
víle Rozárce. O týden později pak 
návštěvníky pobavilo vystoupení 
dívčí hudební skupiny 5Angels 
a cimbálová muzika Jasenka. Po 
oba víkendy se na výstavišti konal 
vánoční jarmark a ve stejné době 

i v  průběhu týdne si mohli zájem-
ci prohlédnout výstavu betlémů, 
vánočních stromečků a dekorací.
 „Výstava i víkendové programy byly 
koncipovány pro celou rodinu, aby 
si děti ukrátily čekání na Ježíška 
a dospělí si v  klidu odpočinuli od 
předvánočního shonu,“ dodala k 
programu letošní vánoční výstavy 
manažerka výstaviště Floria Mirosla-
va Ševčíková.                                      (šak)

Muzeum Kroměřížska připravilo na předvánoční čas nejen výstavy 
– třeba Egypt-dar Nilu nebo Střípky z dějin módy, ale také interak-
tivní programy pro školy a dílničky, v  nichž si děti mohly vyrobit 
ozdoby na stromeček.

 Zelený Raoul „řádí“ 
v Domě kultury 

a v Nadsklepí
Komiksový hrdina Zelený Raoul 
je nekompromisním glosátorem 
aktuálního společensko-poli-
tického dění. Jeho sarkastické 
komentáře dokážou mnoho lidí 
pobavit a rozesmát a mnoho 
urazit či rozhořčit. Postavička 
zeleného ufona z  komiksového 
seriálu v  časopisu Reflex již od 
roku 1995 svérázným způsobem 
vytváří kroniku doby a nezastaví 
se před ničím. Stojí za ní kreslíř 

Štěpán Mareš a scénáristické 
trio HRUTEBA (Hrubý, Tesař, 
Baldýnský).
Kroměřížský Dům kultury 
pořádá od konce listopadu do 
31. ledna výstavu prací Štěpána 
Mareše, jejichž hlavním prota-
gonistou je právě Zelený Raoul 
(který mimochodem dostal své 
jméno podle známého filmo-
vého milovníka, herce Raoula 
Schránila). Originální obrázky 
je možné si prohlédnout (a od 
srdce se u nich zasmát) ve ves-
tibulu Domu kultury a v  kině 
Nadsklepí.                                  (šak)

Základní škola Oskol 
otevře své dveře veřejnosti
Základní škola Oskol sídlící 
v Mánesově ulici v Kroměříži pořádá 
pro všechny zájemce – rodiče i žáky 
– Den otevřených dveří. Uskuteční 
se ve středu 21. ledna od 14 do 17 
hodin. V jeho rámci bude připraven 
zajímavý program. Návštěvníci se 
mohou seznámit s  prací s  interak-
tivní tabulí, připravena je výtvarná 
dílna, ukázky anglické i sportovní 
výuky, nápady pro bystré hlavy 
a šikovné ruce, prohlídka školy a 
promítání fotografií z  akcí školou 
pořádaných.

Den otevřených dveří 
v ZŠ U Sýpek v Kroměříži

Nastávající prvňáčci i jejich rodiče 
jsou zváni na Den otevřených dveří 
Základní školy U Sýpek Kroměříž ve 
čtvrtek 15. ledna mezi 14. a 17. 
hodinou. Součástí bude prohlíd-
ka učeben školy s doprovodným 
programem, ukázky metod práce, 
seznámení se s učiteli, informace o 
výuce cizích jazyků, přehlídka vol-
nočasových aktivit, prohlídka školní 
jídelny, družiny a klubu a připra-
vena je také školička s učitelkami 
budoucích 1. tříd od 16 do 16.45 
hodin. Více na www.zssypky.cz.

Den pro dětskou knihu 
s předvánoční atmosférou
Adventní období zahájila Knihov-
na Kroměřížska sobotním dopo-
ledním programem pro malé i 
větší čtenáře s  názvem Den pro 
dětskou knihu. V  dětském oddě-
lení knihovny se zdobil strome-
ček, hrály hry, vyráběly vánoční 
dekorace a došlo i na zpěv koled. 
Příjemná a přátelská atmosféra 
připomínala pozvolna se blížící 
Vánoce. Děti si mohly samozřej-
mě vypůjčit knihy a časopisy, 
případně strávit čas u počítačů, 
které jim jsou i jindy v  knihovně 
k dispozici.                                      (šak)

Zavzpomínejte s kalendářem na rok 2015 
na snímky natáčené v Kroměříži

Foto: A. Vrtal

Foto: J. Soporský

Foto: Š. Kučerová

Foto: Š. Kučerováwww.kromeriz.eu



PŘIPRAVUJEME 
NA ÚNOR



VÝSTAVYA STÁLÉ EXPOZICE

KINO NADSKLEPÍ

PLESOVÁ SEZONA

VÝSTAVY A STÁLÉ 
EXPOZICE

PŘEHLED AKCÍ



VÝSTAVYA STÁLÉ EXPOZICE

KINO NADSKLEPÍ

PLESOVÁ SEZONA

VÝSTAVY A STÁLÉ 
EXPOZICE

PŘEHLED AKCÍ



PŘIPRAVUJEME 
NA ÚNOR



ZAJíMAVOSTI1 2015

9

PEKLO S PRINCEZNOU
Celý rok 2015 a především turis-
tickou sezonu budou v  Kroměříži 
provázet akce spjaté s filmy a tele-
vizními pořady natáčenými ve 
městě. „Filmový“ rok si klade za 
úkol připomenout díla, která tu 
vznikla, přilákat na místa natáčení 
návštěvníky města a ukázat jim fo-
togenickou tvář Kroměříže. Mnoho 
lidí – a mnohdy ani Kroměřížanů 
– netuší, kolik filmových projektů 
bylo realizováno, kolik záběrů bylo 
v  zámku nebo v  ulicích města na-
točeno a kolik zajímavých scén tu 
vzniklo. Dvanácti nejzajímavějším 
dílům, resp. fotografiím z  nich, je 
věnovaný letošní kalendář města a 
právě jimi se budeme zabývat v le-
tošním „zpravodajovém“ seriálu.
Leden je věnovaný filmové pohádce 
Peklo s princeznou. Tu v Kroměříži 
natáčel v roce 2008 režisér Miloslav 
Šmídmajer v  prostorách Arcibis-
kupského zámku i obou zámeckých 

zahradách. Divákům i účastníkům 
natáčení nejvíce utkvěly scény, 
v  nichž princezna Aneta v  podání 
Terezy Voříškové slézala ze střechy 
Rotundy v  Květné zahradě, král 
(Václav Postránecký) projížděl na 
koni historickými sály v  prvním 
patře zámku či když se malý princ 
s princeznou „topili“ v Podzámecké 
zahradě. Jiří Mádl (princ Jeroným) 
si při předpremiéře, která se konala 
v kině Nadsklepí v lednu 2009, po-

chvaloval jak skvělou filmařskou 
partu v  čele s  režisérem Šmídma-
jerem a báječnou atmosféru při 
natáčení, tak i kroměřížské publi-
kum, které se zúčastnilo slavnost-
ního promítání. Hlavními prota-
gonisty pohádky jsou princezna 
Aneta a princ Jeroným. Aneta by 
si měla vzít Jeronýma, protože 
se na tom před časem domluvili 
královští otcové, ale nemá o trochu 
nešikovného prince zájem. A tak 

se kvůli lži, 
která měla 
p r i n c e z n u 
o c h r á n i t 
před svat-
bou, roztáčí 
k o l o t o č 
nečekaných 
událostí, do 
nichž je za-
taženo i sa-
motné peklo 
a při nichž se 

princezna s princem setkají za zcela 
jiných okolností, než bylo původ-
ně zamýšleno. V  pohádce kromě 
hlavních protagonistů Terezy 
Voříškové a Jiřího Mádla hrají: Petr 
Nárožný, Václav Postránecký, Zlata 
Adamovská, Martin Stránský, Filip 
Blažek, Barbora Kodetová, Alžbeta 
Stanková, Václav Vydra a další. 
Pro čtenáře zpravodaje jsme 
připravili soutěž o zmíněný 
reprezentativní kalendář, který 
dostane jeden z  vylosovaných 
správně odpovídajících, a otáz-
ka zní: VZPOMENETE SI, KDO 
hRÁL V  POhÁDCE DVOJROLI 
LUCIFERA A KOVÁřE? 
Své odpovědi posílejte do 20. ledna 
na adresu zpravodaj@mesto-kro-
meriz.cz, nebo na adresu: Kro-
měřížský zpravodaj, Velké náměstí 
115, 767 01 Kroměříž a označte ji 
heslem „Kroměříž filmová“. Uveďte 
svou adresu a telefonní kontakt.
                                                                (šak)

Přednášky z historie 
dopravy v archivu

Na podzimní středeční odpoledne 
připravili pracovníci okresního 
archivu ve spolupráci s Městem 
Kroměříž cyklus přednášek Kapi-
toly z dějin dopravy aneb Z Kro-
měříže na kraj světa. Přednášky 
probíhaly od října do prosince, a to 
v rámci Roku technických památek 
Kroměříže a okolí. Cyklus zahájil 
přednáškou s názvem Po stopách 
chřibské dálnice její dlouholetý 
příznivec a znalec Pavel Zrna. 
Posluchače ve zcela zaplněném 
přednáškovém sále seznámil s 
myšlenkou výstavby dálnice na 
Kroměřížsku od počátku 20. sto-
letí do současnosti. Na středu po 
dvou týdnech byla připravena 
přednáška s poetickým názvem 

Vzduch je naše moře, která se 
týkala historie létání v Kroměříži. 
Posluchači se dozvěděli o prvních 
leteckých pokusech kroměřížského 
rodáka Antonína Šilhánka, o letu 
inženýra Jana Kašpara, o založení 
Masarykovy letecké ligy… Před-
nášející Aleš Karban vzbudil svými 
poznatky velký zájem posluchačů, 
jak dokázala následná diskuse. 
Další přednáška - tentokrát Stani-
slava Plachého – měla téma his-
torie železniční dopravy na Kro-
měřížsku. Hovořilo se o výstavbě 
zborovické a kojetínské dráhy, ale 
i neuskutečněných projektech. 
Velké zaujetí S. Plachého se pře-
neslo i na posluchače. V polovině 
listopadu vyprávěl velmi poutavě 
o nevšedním životě dopravního 
pilota Ivan Bednařík v rámci před-
nášky s názvem Z Kroměříže do 
světa. Tuto přenášku absolvoval 

rekordní počet návštěvníků, kteří 
s velkým zaujetím posloucha-
li a na promítaných fotografiích 
sledovali bohatý a pestrý život 
pilota I. Bednaříka, kterého jeho 
profese zavedla na snad všechna 
letiště světa. Dalším dílem před-
náškového seriálu byla beseda ve-
dená Ladislavem Vítkem Z historie 
výstavby železnice na Kroměříž-
sku do roku 1914. Poutavé líčení 
zrodu železniční sítě bylo doplněno 
řadou zajímavých fotografií. Celý 
cyklus uzavřel první prosincovou 
středu Daniel Suchomel přednáš-
kou Kapitoly z dějin kroměřížské 
pošty. Barvité líčení zrodu pošty, 
která zprostředkovávala spojení lidí 
s okolním světem, zaujalo všechny 
přítomné. Ti se seznámili nejen se 
způsobem, jakým probíhala dopra-
va zásilek i cestujících, ale i s dalšími 
zajímavostmi, jako například s 

unikátními razítky či postilionskou 
trubkou. 
Středečních setkání v archivu se 
účastnilo kolem 250 pozorných 
návštěvníků, kteří si vyslechli vel-
mi zajímavé a mnohdy objevné 
poznatky z historie města i regio-
nu. Díky propagaci tohoto před-
náškového cyklu jsme navázali 
i úspěšnou spolupráci s Radiem 
Kroměříž, které propagovalo naše 
přednášky a upozornění vycházela 
pravidelně také v Týdeníku Kro-
měřížska a ve Zpravodaji města 
Kroměříže. Věříme, že posluchači se 
budou účastnit zajímavých a pod-
nětných přednášek i v roce 2015, 
kdy je naplánována série na téma 
2. světové války a jejího dopadu na 
život města a regionu. 

 PhDr. Jitka Zezulová, 
Mgr. Martina Šlancarová, Státní 

okresní archiv Kroměříž

Když se řekne „Na Kapli“

Reaguji na článek Mgr. Heleny Chy-
bové v listopadovém vydání Kro-
měřížského zpravodaje. Autorka se 
pokouší objasnit původ názvu „Na 
Kapli“, kterým je označován Klub 
Starý pivovar. V článku konstatuje, 
že objasnit původ místních názvů 
bývá někdy docela tvrdý oříšek a 
že otázka zaskočila nejen pamět-
níky, ale i odborníky na místní his-
torii. Uvědomil jsem si, že jsem asi 
již pamětník a proto vznik názvu 

objasním, nebo prozradím. Objekt 
původního měšťanského pivovaru z 
16. století byl několikrát přestavován 
a měnil svůj účel. Poslední rozsáhlá 
rekonstrukce byla dokončena v roce 
1956, objekt byl upraven na městské 
kulturně společenské centrum klu-
bového typu s názvem Klub Starý 
pivovar. Provozovatelem objektu se 
stal Závodní klub ROH Pal-Magne-
ton Kroměříž. Slavnostní otevření 
bylo velkou událostí a akce se zú-
častnily i významné osobnosti měs-
ta a regionu, mezi něž patřil i Jindřich 

Spáčil. Ten byl uznávanou osobností 
kulturního a společenského dění ve 
městě a zabýval se intenzivně studi-
em historie města a regionu. Při slav-
nostním otevření klubu vystoupil 
Jindřich Spáčil s proslovem, ve kte-
rém připomněl historii této stavby a 
při té příležitosti zmínil, že v jednom 
období budova, nebo její část, slou-
žila jako kaple, po níž zůstala klenba 
stropu před vstupem do divadelního 
sálu. Tak se stal nechtěným otcem 
názvu „Na Kapli“. Ihned po otevře-
ní Klubu se ujal název Kaple nebo 

Kaplička. Byl to název krátký a navíc 
nebyl zavádějící, neboť ve městě byl 
ještě jeden pivovar, stále fungující.                                                                                                                                       
                                                         Jan Vojáček

SERIÁL NA CELý ROK

Foto: J. Soporský

Foto: Jiří Holan, © Bio Illusion

PŘIPRAVUJEME 
NA ÚNOR



 1  2015

CO VíTE O KROMĚříŽI

Vážení čtenáři,

ve spolupráci s  kroměřížským 
archivem jsme pro vás připravili 
další seriál. Díky němu a jeho au-
torkám se budete moct seznámit 
s  tím, jak se válečná léta dotkla 
Kroměříže a jak ovlivnila životy
jeho obyvatel. 
Poslední soutěžní otázka loňské-
ho roku se týkala silvestrovských 
oslav a byla velmi jednoduchá. 
Všechny odpovědi, které na adre-
su Kroměřížského zpravodaje do-
razily, byly správné.

Z nich jsme vylosovali tyto 
výherce:

Zdeněk Damborský
Radmila Šidlejová

Jana Spálovská

Otázka č. 1
Kdy byla v Českosloven-

sku vyhlášena všeobecná 
mobilizace?

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

ZAJíMAVOSTI

Příčiny a počátek války 

Vážení a milí čtenáři, velmi nás 
těší, že si kroměřížská historická 
ohlédnutí našla mezi vámi řadu 
příznivců. Archivní seriál bude 
pokračovat i v roce 2015, kdy si 
připomínáme výročí sedmdesát 
let od ukončení druhé světové 
války, nejkrvavějšího a nejničivěj-
šího válečného konfliktu v dě-
jinách lidstva, který těžce zasáhl 
i do osudů kroměřížských oby-
vatel. Pojednáme nejen o stěžej-
ních událostech a jejich dopadu 
na průběh války, o významných 
osobnostech odboje, ale i o kaž-
dodenním životě a starostech 
místních občanů. Rádi bychom 
také vzdali hold všem známým 
i neznámým hrdinům, kteří na-
sazovali své životy, abychom „my 
mohli žít“. V průběhu roku 2015 
pro vás nahlédneme do dostupné 
literatury, životopisů, dobového 
regionálního tisku (noviny vy-
cházely pouze do roku 1941) a 
školních i obecních kronik a o 
získané poznatky se podělíme 
na stránkách zpravodaje. Celkem 
poklidný a pokojný život v Kro-
měříži narušily události roku 1938 
– dne 11. března úder dopadl 

v bezprostředním sousedství. 
Německá vojska vtrhla do Rakous-
ka a o dva dny později se Rakous-
ko připojilo k Německu. Následné 
akce proti Československu byly 
vedeny na základě práva na se-
beurčení. Díky cílené propagandě 
se Německo jevilo jako ochránce 
německé menšiny. Velká Británie a 
Francie v září předložily Českoslo-
vensku ultimativní požadavky na 
odstoupení pohraničních území 
s převahou Němců. Úřednická 
vláda generála Syrového vyhlási-
la 23. září všeobecnou mobiliza-
ci a o dva dny později odmítla 
Hitlerovy požadavky. Neochota 
Velké Británie a Francie jít do války 
vedla dne 29. září 1938 k podpisu 
mnichovské dohody, kde zástupci 
čtyř velmocí rozhodly o předání 
sporných území do 
rukou Německa. Do 
škol, úřadů, továren 
přicházeli lidé, kteří 
museli opustit 
pohraniční. Mnoho 
uprchlíků přišlo i do 
Kroměříže, kde našli 
útočiště ve středisku 
Červeného kříže v 
hotelu Moravia na 
nábřeží nebo v domě 

v Křižné ulici, který provozova-
li Sokolové. Potravinami přispěl 
cukrovar a kroměřížští živnost-
níci, vaření obstarávaly členky 
Sokola. Nastalo období tzv. druhé 
republiky, která trvala pouhých 
167 dní (od 1. října 1938 do 
14. března 1939). Oficiální název 
tehdejšího státu zněl Česko-Slo-
venská republika. Národní svátek, 
28. říjen, proběhl v roce 1938 
úplně bez oslav (českými úřady 
byly zakázány). Byl to smutný den 
a ještě smutnější byly Vánoce, kdy 
zemřel spisovatel Karel Čapek, 
jehož pohřeb se stal národní ma-
nifestací. A tak v pochmurné atmo-
sféře začal rok 1939...

PhDr. Jitka Zezulová, 
Mgr. Martina Šlancarová

MZA Brno – SOkA Kroměříž

Milan Uhde: 
Rozpomínky. Co na sebe vím
Obsáhlé paměti dramatika, ese-
jisty, prozaika, básníka a politika 
Milana Uhdeho jsou cenným 
svědectvím o české a moravské 
kultuře a společnosti druhé po-
loviny dvacátého století. Spjaty 
jsou především s Brnem, autoro-
vým městem, a s jeho literárním a 
divadelním životem.

Blanka hošková: Láskobraní
Románový příběh ženy ve střed-
ním věku, na kterou doléhá syn-
drom prázdného hnízda a zá-
roveň velmi těžce nese chování 
svého manžela, který ji nechává 
v prázdném domě i na vinici sa-
motnou a plní si své obchodní 
i citové sny a potřeby jinde. Nej-
prve bojuje, pak rezignuje, a když 
se blíží k samému dnu svých sil, 
vstoupí ji do života nový muž. 
Happy end? Ani v nejmenším …

KNIŽNí NOVINKY

www.knihkm.cz
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KROMĚříŽSKÁ
hISTORICKÁ OhLÉDNUTí I.

Odvrácená tvář války – Kroměřížsko 
v kontextu II. světové války 1939 – 1945
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ZAJíMAVOSTI

Vážení rodiče,
dovolujeme si vás pozvat k vítání vašeho dítěte do života. Obřad se koná vždy v sobotu 
v  obřadní síni Městského úřadu v  Kroměříži. Je možné domluvit se na individuálním 
termínu jen pro jednu rodinu, nebo na vítání pro tři rodiny. Vítání je určeno pro děti 
s trvalým pobytem v Kroměříži. Bližší informace vám sdělí matrikářky na tel. 573 321 181 
(případně 573 321 180-2).  Těšíme se na vás a vaše miminko. 

Nejbližší volné termíny jsou: 17. 1., 31. 1., 14. 2. a 28. 2.                                   

Slavnostní vítání malých občánků na kroměřížské radnici

Izabela Válková

David RudolfZuzana Hasoňová

Jan NepožitekEma Pavlíková

Vojtěch FoltýnNelly Škařoupková Vojtěch Domanský

Marie Lukášová

Pro žáky zdravotnické 
školy je důležitá praxe

Nejnovějším projektem, na jehož re-
alizaci získala Střední zdravotnická 
škola Kroměříž finanční podporu, 
je projekt Podpora činnosti stře-
diska praxe při SZŠ Kroměříž (reg. 
č. CZ.1.07/1.1.00/54.0058). Jeho 
hlavním cílem je zkvalitnit praktické 
vyučování žáků, a to především 
začleněním nových prvků a forem 
spolupráce se zaměstnavateli do 
výuky. Jednou z  aktivit projektu 
je účast pracovníka zdravotnické 
záchranné služby v hodinách první 
pomoci. Budoucí možní záchranáři 
mají zájem nejen o teorii a poznat-
ky z  terénu, ale s  velkým zájmem 
se věnují i praktickému nácviku. 
Zdravotnická záchranářka Jana 
Štěpjáková bude do výuky první 
pomoci docházet v  pravidelných 
termínech během celého školního 
roku. Věříme, že si žáci získané 
poznatky lépe uchovají v paměti a 
využijí je nejen při soutěžích v první 
pomoci, ale i v  profesním a osob-
ním životě. Projekt je realizován 
prostřednictvím Operačního pro-
gramu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost a je hrazen z prostředků 
Evropského sociálního fondu a 
státního rozpočtu ČR.

SZŠ Kroměříž

Učitelky kroměřížských 
mateřských škol 
vyjíždějí na zkušenou  
Na zkušenou do zahraniční 
vyráží 10 pedagogů z mateřských 
škol Kollárova, Spáčilova a Osvo-
boditelů v  Kroměříži. Někte-
ré učitelky se již podívaly do 
Londýna ve Velké Británii a Rot-
terdamu v  Holandsku, další 
pak čeká španělská Granada a 
Bulharsko. Stáže zaměřené na 
rozšíření znalostí pedagogických 
a řídících pracovníků mateřských 
škol zajišťuje vzdělávací firma Eu-
roface Consulting s.r.o. Cílem je 
pozorování výuky, seznámení se 
s  výukovými materiály, pomůc- 

kami, pojetím jazykového a tech-
nického vzdělávání dětí a mnoho 
dalších. To umožní učitelkám 
získat náměty, které pak 
budou moci přenést do našich 
mateřských škol. První skupina 
navštívila Londýn a hodnocení 
účastnic bylo velice pozitivní. 
V rámci projektu „Za hranice pro 
získání nových zkušeností ze za-
hraničních předškolních zařízení“ 
proběhne 12 zahraničních stáží 
pro 50 pedagogických pracovnic 
nejen z  Kroměříže. Projekt je 
financován z  ESF prostřednic-
tvím Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurence-
schopnost a státního rozpočtu 
ČR.                             Jana Dorotíková

Sňatky – listopad 2014
Ivana Absatzová, Kroměříž – Milan Daněk, Kvasice
Tereza Lehká, Přílepy – Zdeněk hamrlík, Přílepy
Zuzana Muchová, Kroměříž – Petr Osina, Kroměříž
Jana Brhelová, Popovice – Zdeněk Běhal, Rataje
Petra Krejčí, Lipník nad Bečvou – Martin hánoš, Kroměříž - Bílany
Uvedeni jsou pouze ti snoubenci, kteří souhlasili se zveřejněním v tisku.

DOPISY
ČTENÁŘŮ

Eliška HanákováRichard a Matyas Stachoňovi

Natálie JankuliakováKarla Vojtásek

Nikol Březinová

1 2015

Senioři slavili
Členové Centra pro seniory Zachar si 
9. prosince na své výroční členské 
schůzi připomněli 10. výročí založení 
organizace. Ta vznikla z potřeby nabíd-
nout seniorům možnost realizovat 
se v  zájmové, sportovní a vzdělávací 
činnosti, prostě být stále aktivní. Za 
zmíněných10 let se ve 33 kurzech, 
vystřídalo okolo 500 seniorů. Seniorský 
věk přináší také různé zdravotní prob-
lémy, zejména pohybové. Proto jsme 
začali s  pravidelným rehabilitačním 
cvičením, časem jsme přidali i kondiční 
cvičení. I s pamětí je třeba v tomto věku 
něco dělat a mozek trénovat.  Dvě lek-
torky vedou trénink, který zábavnou 
formou procvičuje paměť, pozornost, 
soustředění i slovní zásobu. Paměť se u 
nás v centru cvičí i při výuce angličtiny 
a jemnou motoriku je možné zdoko-
nalovat ve výtvarné dílně a ručních 
pracích. Připravujeme také besedy ze 
všech oblastí, organizujeme koncerty, 
v  předvánočním čase zdobí v  centru 
babičky s vnoučaty perníčky. Jezdíme 
na poznávací zájezdy i na dovolené 
k moři. Naše činnost je pestrá a pro se-
niory zajímavá. Chceme prožít aktivní, 
plnohodnotný a smysluplný život, set-
kávat se a především nebýt sami.

Marie Foltýnová
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Po čtyři dny v posledním předvá-
nočním týdnu se na Velkém náměs-
tí konal vánoční jarmark. Umožnil 
návštěvníkům nakoupit dárky i 
nejrůznější sváteční dobroty, vý-
zdobu a třeba i kapry na vánoční 
stůl. Spousta lidí přišla do slavnost-
ně vyzdobeného centra Kroměříže 
třeba jen posedět a poklábosit s 
přáteli, ochutnat punč, jehož se tu 
nabízelo nespočet druhů, svařák, 
medovinu nebo vánoční čaj… Pro 
všechny byl připravený program, 
který zahrnoval vystoupení pěvec-
kého sboru studentek kroměřížské 
pedagogické školy, improvizovaný 

ale o to zajímavější koncert mla-
dých konzervatoristů a chybět ne-
směl tradiční „živý betlém“ v podání 
žáků církevní školy.
Vyvrcholením programu letošního 
jarmarku by příjezd Coca-cola kami-
onu, který byl pro mladší a hlavně 
pro nejmenší návštěvníky nezapo-
menutelným zážitkem. Ale i dospělí 
dokázali ocenit vjezd osvětleného 
obra na ztemnělé náměstí. Posádka 
kamionu připravila program, který 
měl za úkol především ujistit všech-
ny přítomné, že i ta nejtajnější přání 
budou o nadcházejících Vánocích 
splněna…                                         (šak)

Tisíce lidí se na náměstí těšily na příjezd 
populárního Coca-cola kamionu

Foto na str.: J. Soporský


