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Rozpočet města na rok 2009

Kamerový systém opět posílil

Kroměříž patří k 851 místům pod ochranou UNESCO
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Komponovaný vánoční program „Vánoce na zámku“, který se konal 10. prosince loňského roku, nabí-
dl návštěvníkům zpívání koled, možnost nákupu vánočních výzdob a dárků, šermířské vystoupení,
drobné scénky pro děti s námětem předvánoční doby a pořad Advent a vánoční zvyky na Hané.

   Foto na barevné obálce: M. Karásek
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Ohlédnutí za rokem
2008 a co očekáváme
od roku 2009

Rok 2008 hodnotili zastupitelé města Kromě-
říž na svém slavnostním setkání, které se kona-
lo 18. prosince v obřadní síni radnice. Takovéto
setkání se stává již tradicí. Jeho cílem je znovu si
oživit, co jsme slíbili spoluobčanům za čtyři roky
volebního období vykonat. Provést bilanci naše-
ho společného úsilí, vyhodnotit co již bylo splně-
no a co je třeba ještě vykonat. Shodli se v tom,
že společné cíle schválené všemi koaličními part-
nery se letos podařilo plnit, i když konec roku
byl již poznamenán začínající celosvětovou eko-
nomickou krizí. Ze všech oblastí bych poukázal
jen na ty zásadní, které se v dobrém dotknou
nás, občanů města Kroměříže.

Bylo dokončeno velké školní hřiště na sídlišti
Slovan, které kromě žáků školy slouží
v odpoledních hodinách i občanům města ke
sportovním aktivitám. Na tomtéž sídlišti na ulici
Třasoňova byly rozšířeny a modernizovány par-
kovací plochy, což při dnešním nedostatku par-
kovišť bylo obyvateli přivítáno s povděkem. Dále
se podařil odstranit letitý problém se střechou
zimního stadionu na Obvodové ulici. Od října
má novou, moderně koncipovanou střechu a
kvalita využití zimního stadionu se diametrálně
zvýšila. Také jsme dokončili novou cyklostezku
vedoucí po břehu řeky Moravy od Zborovské-
ho železničního mostu po letiště. To ocení nejen
cyklisté, ale i majitelé rodinných domků, pro kte-
ré je tato cyklostezka pohodlnou přístupovou
komunikací. Na cyklostezku naváže v roce 2009
její pokračování, a to od letiště až do Kvasic. Tím
získají cyklisté bezpečnou a pohodlnou stezku
pro sport a odpočinek na úrovni, jakou mají na-
příklad cyklisté v Rakousku a Německu.

Velmi bolavým místem Kroměříže je ulice Na
Sladovnách, kde je nejvíce stížností občanů na
rušení nočního klidu a poškozování majetku.
Abych si udělal obrázek o skutečném stavu, byl

jsem s městskou policií na kontrole v dané ulici.
Od listopadu už problémová místa v této ulici
„hlídá“ kamera a městská policie se zaměřuje ne-
jen na řešení vzniklých problému v této části
města, ale v hlavní míře realizuje prevenci a sna-
ží se předcházet vzniku problémů.  Na Hanác-
kém náměstí byla dokončena 1. etapa výstavby
moderní hasičské zbrojnice pro SDH Kroměříž.

Rok 2009 je pro všechny prezentován jako rok,
kdy se má výrazně zpomalit růst hospodářství a
omezit nové investice. To vše s ohledem na mě-
nící se podmínky jak na mezinárodních, tak i vni-
trostátních trzích. Důvodem jsou finanční pro-
blémy v bankovním sektoru, jenž poskytuje po-
třebné úvěry pro podnikání. To se odráží i na
finančním postavení obcí a měst. Teprve teď se
potvrzuje správnost cesty, již město Kroměříž na-
stoupilo v roce 2006 a stále v ní pokračuje. Tato
cesta je vytyčena zásadami: rozumně šetřit, ro-
zumně investovat a zbytečně se nezadlužovat.
Proto nemusíme přehodnocovat své záměry a
můžeme v nich pokračovat. Pro rok 2009 máme
jako stěžejní akce připravenou revitalizaci Ha-
náckého náměstí a cyklostezku do Kvasic. Na tyto
akce máme zajištěno financování převážně
z dotací EU. Město doplatí pouze 15 procent
z celé investice. Také budeme pokračovat
v přípravě projektu nového mostu přes řeku
Moravu, který město nutně potřebuje. Historic-
kým momentem se v letošním roce stane zahá-
jení vysokoškolského studia v Kroměříži. První
studenti Evropského polytechnického institutu,
s.r.o., Kunovice zahájí bakalářské studium. Kro-
mě toho máme připraven rozpočet, který počí-
tá i s nepříznivým hospodářským vývojem ve
společnosti. Proto vše, na co jsou naši spoluob-
čané zvyklí, město zabezpečí, aniž by pocítili ja-
kékoliv omezení.

V novém roce 2009 přejeme spoluobčanům
hodně osobních i profesních úspěchů a věříme,
že i nadále budeme hledat a nacházet společ-
nou řeč a společnými činy se podílet na rozvoji
našeho krásného města.

Za kolektiv zastupitelů
Mgr. Miloš Malý, starosta města Kroměříže
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Rozpočet města Kroměříže na rok 2009 (částky uvedeny v tis. Kč)

Daňové příjmy 81 100
závislá činnost 55 200
samostatná činnost 21 400
z kapitálových výnosů 4 500

Daňové příjmy 71 000
právnické osoby 71 000
právnická osoba za obec

DPH 105 000

Poplatky a odvody v oblasti životního pro-
středí 13 500
Poplatek komunální odpad 13 400
odvody za odnětí půdy a uložení odpadů100

Místní poplatky 5 240

Poplatek za provozovaný výherní hrací pří-
stroj 3 700
Poplatek ze psů 800

Poplatek za užívání veřejného prostranství 590
Poplatek z ubyt. kapacit 100
Poplatek za láz. a rekr. pobyt 50
Odvod výtěžku z provozování loterií  - platby

VHP 2 000

Správní poplatky 17 000

Daň z nemovitostí 10 600

Celkem 30 5440

Příjmy z vlastní činnosti 140

Odvody příspěvkových organizací 8 300
Sociální služby města Kroměříže 8 300

Příjmy z pronájmu majetku 4 400
nájem školy Palackého 1 000
nájem tepelného hospodářství 1 000
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nájem byty 2 000
pozemky, skládka a ostatní majetek 400

Příjmy z úroků a realizace fin. majetku 5 510
podíl na HV Biopas 3 880
příjmy z úroků 580
příjmy z úroků FRB 500
příjmy z úroků SFRB 550

Sankční platby 5 600

ostatní nedaňové příjmy 301 686
návrh dotace Cyklostezka Kroměříž-Kvasice

601
návrh dotace Regenerace Hanáckého ná-
městí 6 974
návrh dotace DD Kroměříž, Purkyňova 16 420
návrh dotace Územně analytické podklady 693
podíl na cyklostezce Kvasice 500
návrh dotace na sociální péči a pomoc v nouzi

214 000
návrh dotace na výkon státní správy 42 600
návrh dotace na výkon státní správy - soci-
ální služby, ochrana dětí 4 200
návrh dotace na výkon zřizovatelských
funkcí 8 890
návrh dotace na školství 5 000
odpadové hospodářství Ekokom 1 400
nekapitálové příspěvky a náhrady 408

Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru 100

Splátky půjček 10000
splátky půjček z FRB 5 000
splátky nízkoúročeného úvěru ze SFRB 5 000

Celkem 33 5736

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
1 000

Příjmy celkem 642 176

Výdaje běžné
Platy zaměstnanců a OOV 83 120

platy zaměstnanců a OOV 82 980
platy kultura 100
projekty Zdravé město, Bezpečná komunita 40

Povinné pojistné 29 360
soc. zabezpečení 21 492
zdravotní pojištění 7 468
ostatní povinné pojistné 400

Nákup materiálu 5 490
vnitro 3 800
polohovací lůžka 350
Městská policie 900
kultura vč. KSP 150
Sbor dobrovolných hasičů 150
Zdravé město, Bezpečná komunita 50
stojany na kola 50
klub důchodců 40

Úroky 10 140
SFRB 500
úvěr 9 640

Energie 5 865
vnitro 5 000
kino 500
SDH 200
městská policie 35
klub důchodců 130

Služby 92 987
vnitro 16 250
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odpadové hospodářství vč. MČ 30 050
hřiště, pískoviště, lavičky 1000
hřiště, pískoviště, lavičky, veřejná zeleň  v MČ

1 500
sečení trávy a likvidace rostlinných zbytků 5 000
výsadba zeleně 800
studie zeleně 200
mobilní zeleň v centru města 230
ošetřování výsadby 1700
hrabání listí 1000
kácení a ořezy stromů vč. MČ 2000
výsadba čestných hrobů a uzamykání hřbi-
tova 250
služby veřejného osvětlení 9000
služby veřejného osvětlení v MČ 2500
montáž, demontáž a obměna vánočního
osvětlení 600
čištění komunikací a likvidace plevele 6 200
čištění komunikací a likvidace plevele v MČ 570
zimní údržba vozovek, chodníků, veř. pro-
stranství a zastávek MHD 3 000
zimní údržba voz., chodníků, veř. prostr. a
zastávek MHD v MČ 200
kultura a cestovní ruch 3 100
HK Kroměříž věcné břemeno 900
Posudky a geometrické plány (160 stavební,
400 fin) 560
právní služby 250
územně analytické podklady 500
příhraniční projekty KM-Ružomberok 300
studie, posudky, územní plán -  odboru roz-
voje 800

posudky odborů dopravy 150, životní pro-
středí 100 250
digitalizace archívu,mapy - stavební úřad 500
Digitální mapa Zlínského kraje 80
kultura - tisk a sazba zpravodaje 400
likvidace divokých skládek v KM 200
likvidace divokých skládek v míst. částech 100
údržba Biocentra 300
deratizace 300
Městská policie 415
Zdravé město, Bezpečná komunita 160
služby peněžních ústavů 250
montáž a demontáž podia, vč. osvětlení 230
monitoring ovzduší,ochrana vod, stanovišť,
ekologie, pr. služby 150
nájemné 70 skládky, 15 Městská policie,
50 lávka, 5 parkoviště 140
koordinátor BOZP na stavbách 150
nájemné informační kanceláře VN č. 50 319
stojany na kola, půjčovné 55
zdravotní služby - preventivní prohlídky 115
pronájem tribuny 85
odborné prohlídky mostů 50
klub důchodců 50
projekt Besip 50
Sbor dobrovolných hasičů 120
provoz vodovodů 3
údržba naučných stezek 35
poplatky za lék. potvrzení - odbor soc. věcí 20

Ostatní nákupy 13 267
opravy chodníků 2 000
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chodník Rumunská 1 000
úprava útulku pro psy 1 000
cesta a chodník Kotojedy 310
dlaždičské práce vozovek a chodníků 400
živičné práce 1 300
dopravní značení,orientační značení 1 500
dešťové vpusti 700
světelná signalizace 350
opravy mostů a čekáren 300
bezbariérové přechody 300
vnitro opravy a udržování 1 800
cestovné vnitro, vč. účastnických poplatků 300
programové vybavení vnitro 300
Městská policie 800
fond starosty, pohoštění 350
kultura - mezinárodní kontakty 250
Sbor dobrovolných hasičů 200
klub důchodců 20
odbor školství 80
Zdravé město 7

Př í spěvky a náhrady - ostatní výdaje 920
vnitro -  poplatky, náhrady, věcné dary 200
kultura, cestovní ruch 530
pohřby zesnulých 150
Sdružení hasičů ČMaS 40

Neinvestiční dotace podnik.subjektům 1 140
WAA invest - parkovací příspěvek 300
provoz veřejného WC 240
Informační kancelář 465
Okresní hospodářská komora 50
provoz kina 85

Neinvestiční dotace neziskovým a podobným
organizacím 11541
grantový systém 2100
SK Hanácká Slavia 1000
TJ Slavia 860
Nohejbalový klub Bajda 670
TJ Sokol 370
Atletický klub 100
Pečovatelská služba 1050
Azylový dům pro muže 950
Oblastní charita 950

rezerva grantového sytému 980
příspěvek na provoz Krok 2200
Kroměřížsko pro sdružení cestovního ruchu 155
České dědictví Unesco 80
Sdr. historických sídel 31
členský poplatek Zdravé město 45
neinvestiční transfery veřejným rozpočtům

Ústřední úrovně 200
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 200
neinvestiční transfery veřejným rozpočtům

Územní úrovně 1 692
dopravní obslužnost 1 452
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu 90
Mikroregion Kroměřížska 150

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podob-
ným organizacím 82 050
ZŠ s právní subjektivitou vč. ŠJ a neinvestič-
ních nákladů 21 000
MŠ s právní subjektivitou vč. ŠJ a neinvestič-
ních nákladů 13 000
Sociální služby města Kroměříže 12 300
Knihovna Kroměřížska 10 800
Dům kultury provoz vč. účelových akcí 9 500
Správa majetku provoz sportovních zařízení

8 300
Správa majetku psí útulek 1 000
Správa majetku  na byt.fond v pronájmu 880
Správa majetku na ostatní bytový fond 1 120
Správa majetku na splátky SFRB 1 000
Správa majetku služby MŠ 300
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Správa majetku provoz dětského dopravního
hřiště 350
Správa majetku opravy byt. a nebyt. fondu

1 300
Správa majetku úpravy dům Velehradská 100
Správa majetku skládky 100
SVČ Šipka 1 000

Platby daní a poplatků 405
daně z převodu, vč. daně z nemovitostí 380
Městská policie kolky, pojištění 25

Sociální dávky 214 000
sociální dávky a příspěvky na péči 214 000

Neinvestiční transfery 1 700
příspěvky Fond sociálních potřeb 1 700

Neinvestiční půjčky a úvěry 2 000
nízkoúročené úvěry SFRB 2 000

Celkem 555 877

Investiční výdaje
pořízení dlouhodobého hmotného majetku
celkem 94 743
Domov důchodců Purkyňova 24 500
Cyklostezka Kroměříž-Kvasice 28 005
Regenerace Hanáckého náměstí 23 810
rekonstrukce hasičské zbrojnice 6200
rekonstrukce objektu č. p. 3191 8 000
projektové dokumentace 2 000
splátka autocisterny SDH 1 228
prevence kriminality 500
software Gordic 500

investiční dotace příspěvkovým organizacím
500

školská zařízení 500

Rezerva kap. výdajů - akumulace obnovy VAK
1540

Celkem 96 783

Běžné výdaje 555 877

Investiční výdaje 96 783

Výdaje celkem 652 660

REKAPITULACE

Příjmy 642 176

Výdaje 652 660

Saldo příjmů a výdajů: -10 484

Financování

Příjem

Příjem: 50 000

v tom:
úvěr 45 000
zapojení přebytku běžných účtů 2008 5 000

Výdej: 39 516

v tom: splátky investičnho úvěru KB 31 248
splátky investičnho úvěru ČSOB 5 218
SFRB splátka jistiny nízkoúročeného úvěru 3050

Celkem: 10 484
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Lokalitu Na Sladovnách
pohlídá nová kamera

Opatření, která by měla zvýšit pocit jistoty
a bezpečí zdejších obyvatel, dokončuje
v těchto dnech Městská policie v Kroměříži
v ulici Na Sladovnách. V rámci programu pre-
vence kriminality tu instaluje novou kameru
monitorovacího systému a zároveň posiluje
nedostačující pouliční osvětlení. Všechny tyto
novinky jsou dalším krokem směřujícím
k uklidnění situace v lokalitě s vyhlášenou dis-
kotékou a s ní souvisejícími problémy.

„Kamera bude monitorovat ulici Na Sladov-
nách, kde se nachází diskotéka se známými
problémy. Druhým opatřením je zkvalitnění
a posílení veřejného osvětlení. Jednak aby-
chom mohli lépe využít technických parame-
trů kamery, jednak kvůli lepšímu pocitu bez-
pečí obyvatel, kteří zde bydlí,“ uvedl Milo-
slav Skřebský. Podle něj už je zajištěna pře-
nosová trasa pro kameru, v ulici přibyly dva
nové sloupy veřejného osvětlení a další světla
byla posílena tak, aby byl celý prostor více
prosvětlen. „Přenosová trasa  pro novou ka-
meru je vzhledem k umístění lokality jedna
z nejsložitějších, které jsme realizovali. Přes-
to se nám ale podařilo všechny technické po-
žadavky zdárně vyřešit a nejpozději do konce
listopadu bude systém plně funkční,“ vysvětlil
šéf strážníků, který však také upozornil, že na
technické novinky městská policie naváže i dal-
šími organizačními opatřeními směřujícími
k tomu, aby byla situace pro zdejší obyvatele
maximálně únosná. „Ani kamera ale není vše-
lék na problémy. Přestože je statisticky doká-
záno, že tento způsob prevence je nejefektiv-
nější, žádné opatření technické či organizač-
ní nemůže nikdy přinést stoprocentní úspěch,“
dodal Skřebský.

Celkové náklady na realizaci projektu se po-
hybují ve výši 1 milion 450 tisíc korun. Jako
dotaci z programu prevence kriminality stráž-
níci získali od ministerstva vnitra 690 tisíc

korun, zbývající část uhradila z vlastního roz-
počtu zdejší radnice. Monitorovací systém
města Kroměříže zahrnuje i s novým bodem
celkem 16 kamer a za dobu své existence po-
mohl odhalit tisíce přestupků, objasnit celou
řadu trestných činů a v neposlední řadě pro-
kazatelně působí preventivním efektem.   -pz-

Kroměřížská radnice
ruší  „staré“ technické
služby

Kroměřížská radnice ruší svou příspěvkovou
organizaci Technické služby města Kroměříže.
Jedná se totiž o subjekt, který již řadu let ne-
vyvíjí žádné aktivity a jehož činnost dnes
v drtivé většině vykonává společnost s podob-
ným názvem – Kroměřížské technické služby,
s. r. o. Vedení města dospělo k názoru, že pří-
spěvkovou organizaci existující v podstatě již
jen formálně na papíře nemá smysl nadále za-
chovávat a rozhodlo se ji k 31. prosinci 2008
zcela zrušit.

„Dnešní Kroměřížské technické služby pře-
vzaly 99 procent všech činností starých Tech-
nických služeb města Kroměříže, které město
potřebovalo zajistit v oblasti veřejných slu-
žeb. Příspěvková organizace se tím pádem
stala nadbytečnou a bylo třeba ji zlikvido-
vat způsobem, který určují jak právní před-
pisy v oblasti obchodních společností, tak i
v oblasti účetnictví a daňových předpisů,“
vysvětlil kroměřížský starosta Miloš Malý s tím,
že jde v podstatě o dokončení převodu
z roku 2001, kdy byly Kroměřížské technické
služby, s. r. o., založeny. Se zrušením organi-
zace souvisí i majetkové a finanční vypořá-
dání organizace. Na základě podmínek sta-
novených legislativou je třeba část zbývají-
cího majetku předat do majetku města a část
prodat Kroměřížským technickým službám,
které budou i nadále poskytovat služby
v takovém rozsahu jako dosud.  -pz-



10

Obecní památky
se podělily o půl
druhého milionu korun

Do nového dotačního programu minister-
stva kultury se v letošním roce zapojila kro-
měřížská radnice. Program nazvaný Podpo-
ra obnovy kulturních památek prostřednic-
tvím obcí s rozšířenou působností umožnil
rozdělit mezi žadatele z kroměřížského regi-
onu více než jeden a půl milionu korun na
opravu památkových objektů. Peníze minis-
terstva kultury nakonec pomohly celkem čtr-
nácti památkám.

„Finanční podpora z tohoto programu je
určena na zachování a obnovu zapsaných
nemovitých kulturních památek, které se na-
lézají mimo památkově chráněná území a kte-
ré nejsou prohlášeny za národní kulturní pa-
mátky a nejsou ve vlastnictví České republi-
ky. Hlavní cílovou skupinou podpory jsou
tedy zejména drobnější zapsané nemovité
kulturní památky ve venkovském prostoru,“
vysvětlila Alena Staňová z odboru kultury,
cestovního ruchu a státní památkové péče
kroměřížské radnice.

„Úkolem města Kroměříže jakožto obce
s rozšířenou působností bylo oslovit a infor-
movat co nejvíce vlastníků památek a poté sa-
mozřejmě zajistit transparentní přerozdělení
celkové dotace na jednotlivé akce,“ uvedl Jan
Slanina, předseda radniční komise pro archi-
tekturu města, regeneraci a rozvoj městské
památkové rezervace. Podle něj se podařilo
najít spravedlivý systém, díky němuž žadatelé
mohli získat až 70 procent z celkových nákla-
dů na své jednotlivé projekty. Dotace minis-
terstva kultury ve výši 1 582 tisíc korun byla
nakonec rozdělena mezi 11 úspěšných žadate-
lů z Uhřic, Břestu, Zlobic, Záhlinic, Chropyně,
Ratají, Kvasic, Morkovic, Pačlavic a Troubek.

„Nový program nabízí drobným majitelům
památek významnou pomoc v péči o naše

kulturní dědictví. Určitě se budeme snažit zís-
kat dotaci i v příštím roce,“ dodal Jan Slani-
na.  -pz-

Azylový dům pro muže
v Kroměříži

Letos v říjnu oslavil nekulaté čtvrté výročí
působení v sociální oblasti jako nezisková or-
ganizace. Po nelehkých začátcích jsme se
pevně usadili v oblasti služeb. Zaregistrovali
jsme si ze zákona služby: azylový dům, noc-
lehárnu, nízkoprahové centrum. Tyto služby
poskytujeme mužům bez přístřeší od plno-
letosti do důchodového věku. Poradenská čin-
nost v nízkoprahovém centru je pro všechny
příchozí, kteří nás osloví. Během uplynulých
čtyř let nás oslovilo 250 klientů, jimž jsme
poskytli službu. Kapacita zařízení je 45 kli-
entů a celoročně kolísá mezi 80 - 100 procen-
ty. Zimní měsíce jsou pochopitelně nejvyuží-
vanější. Služby poskytujeme klientům z celé-
ho Zlínského regionu.

Tradičně spolupracuje se všemi organizace-
mi v sociální oblasti a orgány státní správy.
Duchovní útěcha přichází z farnosti blahosla-
vené Panny Marie v Kroměříži, s níž máme
krásné lidské vztahy.

Financování zařízení jako neziskovky v
dnešní nelehké době je vždy složité. V uply-
nulém období jsme využívali vlastní finanční
zdroje, dále dva projekty, kde prostředky
plynuly z Evropských sociálních fondů, Minis-
terstva práce a sociálních věcí, Zlínského kra-
je a měst Hulína a Kroměříže.

Pokud po dva roky peníze šly hlavně z Ev-
ropských fondů, byli jsme téměř nezávislí. Pro-
jekty vloni skončily z důvodů obecně známých,
kdy zaspali vyhlašovatelé. V letošním roce jsme
odkázáni na zbývající příjmy a velkou pomoc
města Kroměříže, bez jehož př í spěvku bychom
nebyli schopni chod zařízení provozovat.

V současnosti se blýská zase na lepší časy.
Podali jsme si projekt z Evropského sociálního
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fondu, který, pokud vyjde, by měl zajistit finan-
cování Azylového domu na roky 2009 - 2012.
Vše bude známo na začátku příštího roku.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří jakýmko-
liv způsobem podporují náš Azylový dům a
dávají najevo, že jim osudy lidí, kteří se do-
stali na okraj společnosti, nejsou lhostejné.

Karel Malenovský,
ředitel Azylového domu v Kroměříži

Radnice ocenila strážníky
za patnáctiletou službu

Ocenění za patnáctiletou službu u městské
policie si vysloužila čtveřice kroměřížských
strážníků. Josef Macíček, Jaroslav Říha, Bře-
tislav Chmelař a Miroslav Kulíšek převzali ve
čtvrtek 11. prosince na jednání zastupitelstva
z rukou starosty a místostarostů Pamětní me-
daili města Kroměříže.

„Na podzim roku 2007 jsme oslavili patnác-
té výročí založení Městské policie v Kroměříži
a při této příležitosti jsme ocenili osm stráž-

níků, kteří jsou ve službě od samotného po-
čátku. Tím jsme zahájili tradici, kterou by-
chom chtěli zachovat i v dalších letech. Nyní
si ocenění zaslouží další čtyři muži, kteří jsou
městské policii věrni již patnáct let,“ uvedl mís-
tostarosta Petr Sedláček. Podle něj služba u
městské policie není vůbec jednoduchá, což
si často veřejnost spojující službu nanejvýš
s ukládáním pokut a měřením rychlosti ani
neuvědomuje. Mnohdy je služba velmi nepří-
jemná právě proto, že strážníci musejí být
v kontaktu s lidmi a přitom musejí sahat
k represím, které mohou být i pro ně samot-
né nepříjemné. „Pokud někdo ve službě vydr-
ží celých patnáct let, je to důkaz toho, že musí
mít vztah k městu a ke službě. Ale také to
dokládá, že počáteční výběr při nástupu do
služby byl konán pečlivě a zodpovědně,“ je
přesvědčen Petr Sedláček.

„Náš personální stav je dlouhodobě stabili-
zovaný a profesně na úrovni. A přestože je
služba v rámci nepřetržitého čtyřiadvaceti-
hodinového provozu skutečně náročná, od-
chodů je minimum,“ dodal ředitel Městské
policie Kroměříž Miloslav Skřebský.         -pz-

Foto: -kam-



12

Radnice odměnila autory
nejkrásnější květinové
výzdoby ve městě

Tradiční anketu hledající nejkrásnější květi-
novou výzdobu v Kroměříži vyhodnotila ve
středu 3. prosince kroměřížská radnice. An-

ní tvůrčí nápady v oblasti květinové výzdoby
a nečekají jen na to, až jim někdo pěkné okolí
vytvoří, či až jim někdo poseče před domem
trávník. Naopak, ke zkrášlení města přispíva-
jí svým dílem,“ poznamenala místostarostka
Olga Sehnalová. Podle ní oken a balkonů vy-
zdobených květinami rok od roku přibývá,
přičemž tento trend radnici samozřejmě těší.

Návrh na ocenění vlastního nebo cizího kvě-
tinami vyzdobeného okna, balkonu, předza-
hrádky či interiéru veřejně přístupné budo-
vy mohl podat každý občan města. Jedinou
podmínkou byla místní příslušnost soutěžící
výzdoby ke Kroměříži a přidruženým obcím.
Mezi šestnácti nominovanými nebyl záměrně
vybrán žádný vítěz, protože všechny návrhy
byly velmi pěkné a pořadatel je vnímá jako
zcela rovnocenné.

Seznam oceněných osob:
Jiří Novák, Stoličkova 58, KM, Lenka a Mi-

roslav Doubravovi, Havlíčkova 3717/79, KM,
Mgr. Soňa Pyšňaková, Štěchovice 1358/16,
Emilie Šebestíková, Kazimíra Rudého 3816,
KM, Ing. Alena Frgalová, K. Světlé 3437/22,
KM, Martina Vítková, Višňová 4220, KM, Sta-
nislav a Hana Vrzalovi, Jiráskova 1125/3, KM,
Bc. Zita Nováková, Požárníků 320/2H, Váža-
ny, Ing. Stanislava Šálková, Za Oskolí 589/16,
KM, Dobromila Veselá, farnost P. Marie, Rie-
grovo nám. 165 , Ing. Vladimíra Zemanová,
Štěchovice 1358/16, KM, Azylový dům Kro-
měříž, Karel Malenovský, Purkyňova ul., Jo-
sef Lecián, Kotojedská 780/54, KM, Zdeněk
Doležel, Vrchlického 708, KM, Marcela Puno-
vá, Na Sádkách 3478, KM, Jaroslav Koreš, Na
Sádkách 3478, KM.  -pz-

Kraj posoudil
strategický plán města

Další krok ve schvalování Strategického plá-
nu města Kroměříže má za sebou zdejší rad-
nice. Tento základní dokument, který obec-

Foto: -kam-

keta nazvaná Kvetoucí Kroměříž si klade za
cíl najít okna, balkony, ale například i okolí
budov, jejichž květinová výzdoba se vymyká
běžné praxi. S obyvateli, jejichž „kvetoucí
okna“ byla do ankety navržena, se setkali
představitelé města v kanceláři starosty, po-
děkovali jim za iniciativu a předali drobné
dárky.

„Tímto setkáním se snažíme poděkovat li-
dem, kteří vnímají město jako místo pro vlast-



KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ
L E D E N  2 0 0 9

13

ně formuluje dlouhodobé cíle města a bude
sloužit jako podklad pro podávání žádosti o
dotace ze strukturálních fondů EU a státní-
ho rozpočtu, kladně ohodnotil v rámci posu-
zování vlivu na životní prostředí Krajský úřad
Zlínského kraje. Všechny požadavky a pod-
mínky vyplývající z krajského stanoviska měs-
to Kroměříž splnilo a doplněný dokument byl
předložen ke schválení orgánům města.

Strategický plán města Kroměříže stanovu-
je hlavní dlouhodobé cíle, které jsou navrho-
vány pro jednotlivé prioritní oblasti, jako je
územní rozvoj, lidské zdroje a trh práce, hos-
podářský rozvoj, kvalita života, doprava a
technická infrastruktura, životní prostředí či
ř ízení a správa města. Závěrečným krokem při
tvorbě strategického plánu bude jeho schvá-
lení kroměřížskými zastupiteli.  -pz-

Obnova ovocného
stromořadí v Miňůvkách

V rámci projektu Obnova ovocného stro-
mořadí v Miňůvkách byla na podzim roku
2008 naplánována výsadba ovocných stromů
na místě zanikající ovocné aleje.

Podél příjezdové komunikace do obce Mi-
ňůvky bylo vysazeno 22 ovocných stromků
starších jabloňových odrůd, které byly za-
koupeny městem Kroměříž díky finančnímu
příspěvku od nadace Partnerství. Výsadbu
provedli ochotní hasiči z Postoupek pod ve-
dením pana Rybky. Na místě původního
ovocného stromořadí, kde zůstalo již jen
několik dožívajících stromů, byly vysazeny
staré odrůdy jabloní ´Vlkovo´, ´Červený
válec´, ´Notářovo´, ´Viktorie raná´, ´Api
hvězdovité´.

Obnova ovocné aleje na tomto i jiných mís-
tech by mohla být do budoucna užitečná v
mnoha směrech.V dospělosti tvoří ovocné
stromořadí lokální biokoridor prospěšný pro
četné živočichy v blízkém okolí, habitus i pro-
měna vzhledu jabloní v průběhu roku vytvář í
působivý krajinotvorný prvek. Rovněž zajíma-
vé může být v budoucnu využití plodů
v oblasti produkce biopotravin, a v neposled-
ní řadě je výsadbou starších odrůd umožně-
no uchování genetického potenciálu použi-
telného ve šlechtitelství.

Všem, kteří výsadbě stromů byli nápomoc-
ni, se sluší poděkovat a stromkům popřát
zdárný růst pro krásu i užitek.                 -mp-
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Regenerace plochy
v Miňůvkách

V rámci podzimních výsadbových prací byly
vysazeny dvě lípy velkolisté u křížku v blízkosti
obce Miňůvky. Výsadba byla realizována měs-
tem Kroměříž za finanční podpory Nadace
Partnerství, která poskytla prostředky na
zakoupení stromů a kotvícího materiálu, te-
rénní práce provedla firma Skanska a hlavní-
ho úkolu, tedy samotného vysazení stromů,
se zhostili s fortelem a s chutí členové Svazu
dobrovolných hasičů z Postoupek pod vede-
ním pana Rybky.

Stromy byly vysazeny na místo, kde původ-
ně  rostly velké lípy, které bylo nutno z důvodu
zhoršeného stavu odstranit. Obnovu inicio-
vali samotní občané blízkých obcí, neboť jim
nebyl lhostejný neutěšený stav v okolí pietní-
ho místa. Vysazené lípy v budoucnu vytvoř í
z tohoto místa hodnotný prvek v krajině.

Město Kroměříž děkuje všem zúčastněným
za pomoc a těší se na další spolupráci.    -mp-

Podzimní výsadba
stromů s odborným
výkladem pro žáky
Gymnázia Kroměříž

Organizace ochránců přírody ZO 60/03 Pla-
norbis Kroměříž naplánovala společně s pra-
covníky města Kroměříže na pondělí 10. listo-
padu 2008 pro kroměřížské školy podzimní vý-
sadbu stromů na Obvodové ulici v Kroměříži.

Zúčastnila se také třída z našeho nižšího
gymnázia, tercie B. Po demonstrační ukázce
výsadby se studenti pustili do práce a výsled-
kem bylo nejen vysazení sedmi stromů, ale i
zjištění, že taková výsadba není nic jednodu-

chého – a o to šlo organizátorům především.
Děkujeme Martinu Posoldovi za odborný vý-
klad a zajištění celé akce. Doufáme, že obdob-
ných aktivit budeme moci společně zorgani-
zovat více.

Mgr. Hana Navrátilová



KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ
L E D E N  2 0 0 9

15

Zastupitelé ocenili
dárce krve

Zastupitelstvo města Kroměříže po projed-
nání udělilo Pamětní medaili města Kroměříže
René Pořickému z Kroměříže za 50 bezpří-
spěvkových dárcovství krve. Věcný dárek pře-
dává místostarosta Petr Sedláček.

Kroměříž má novou
železniční zastávku

Železniční trať 305 Kroměříž - Zborovice, je-
jíž provoz během její 127 leté existence měl
být již několikrát ukončen, dostává impulz do
života: novou zastávku Kroměříž - Oskol. Je-
jím zprovozněním v neděli 14. prosince se za-
vršila snaha zúčastněných osob a institucí o
prosazení záměru získat finanční prostředky
a zajistit vlastní realizaci.

Investorem stavby je organizace Správa že-
lezniční dopravní cesty, s. o. (SŽDC), která je
správcem a provozovatelem celostátních a
většiny regionálních tratí v České republice.
Prostředky na stavbu uvolnil Státní fond do-
pravní infrastruktury a město Kroměříž.

Zastávka je postavena podle nejnovějších
požadavků na železniční stavby, je bezbarié-
rově přístupná a s vodícími pruhy pro nevi-
domé. Výška nástupiště 550 mm umožňuje
úrovňový nástup do moderních nízkopodlaž-
ních vozidel a zjednoduší nastupování i do
starších motorových vozů. V novém jízdním
řádu, který platí od neděle 14.12. 2008, na
této zastávce budou zastavovat všechny vla-
ky, ovšem pouze na znamení. To znamená,
že cestující na zastávce nebo ve vlaku musí
na svůj úmysl nastoupit nebo vystoupit včas Foto: -kam-

upozornit (ve vlaku obvykle stisknutím pří-
slušného tlačítka), na zastávce pozvednutím
ruky a viditelným postavením na nástupišti.

Za České dráhy, a. s., Martin Šůstal
Krajské centrum osobní dopravy Zlín

Foto: -kam-
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Informační centrum
Kroměříž v roce 2009

Uplynulo již téměř sedmnáct let od okamži-
ku, kdy bylo v Kroměříži otevřeno Informač-
ní centrum (dříve Informační kancelář) za-
jišťující veřejnou informační službu pro ná-
vštěvníky a občany města. Ze svého původní-
ho místa v Kovářské ulici se po desetileté čin-
nosti stěhovalo do větších prostor na Velké
náměstí. V budoucnosti ho opět čeká stěho-
vání, tentokrát snad už na definitivní místo
do budovy městské radnice. Zde se však s jeho
otevřením počítá až v roce 2010.

Díky širokému sortimentu a kvalitě poskyto-
vaných služeb získalo kroměřížské Informač-
ní centrum důležité místo v infrastruktuře
města a současně tvoří významný článek v jeho
propagaci. Zakladatel a provozovatel Ing. Ol-
dřich Kuchař se stále snaží rozvíjet a zlepšo-
vat jeho služby ke spokojenosti návštěvníků.
Desítky děkovných dopisů a žádná stížnost ze
strany města Kroměříže jsou důkazem, že to
se svými spolupracovnicemi zvládá dobře.
Navíc díky několika placeným službám nabíze-
ným v Informačním centru dokáže každý rok
ušetřit 1 000 000 Kč z peněz daňových poplat-
níků. Ty by město Kroměříž muselo vydat na-
víc, kdyby celoroční  poskytování veřejné in-
formační služby provádělo svými zaměstnanci.
Město Kroměříž si je vědomo této skutečnosti,
a proto i pro rok 2009 uzavřelo s Ing. Oldři-
chem Kuchařem smlouvu o příspěvku na za-
bezpečení veřejné informační služby. Na zá-
kladě této smlouvy budou poskytovány
v Informačním centru všechny současné ne-
placené i placené služby včetně nebankovní
směnárny, která významným způsobem přispí-
vá na krytí provozních nákladů Informačního
centra a šetří tak peníze nás všech.

A nyní stručná nabídka služeb Informační-
ho centra pro rok 2009:

- bezplatné poskytování informací o pamě-
tihodnostech ve městě i okolí,

službách, institucích, společenských a spor-
tovních akcích, dopravě

- bezplatný přístup na internet pro veřejnost
- bezplatná distribuce propagačních mate-

riálů města Kroměříže a dalších subjektů
- výlep plakátů v Kroměříži, Chropyni a

Hulíně
- prodej publikací, průvodců, map a suve-

nýrů
- prodej jízdenek na autobusové linky

v tuzemsku (Praha) a do zahraničí
- prodej vstupenek na kulturní a sportovní

akce i přes on-line portály
- prodej slevových karet a telefonních karet
- průvodcovská služba ve městě a rezervace

vstupů do památkových objektů
- půjčovna a úschovna jízdních kol a zava-

zadel
- nebankovní směnárna (nákup i prodej va-

lut bez poplatku).
V případě pozitivního postoje města Kromě-

ř íže dojde k obnově i dalšímu rozšíření po-
čtu míst, kde bude možno získávat informa-
ce o kulturním, sportovním a společenském
dění z plakátů. Mimo tradičních propagač-
ních materiálů je už k dispozici zdarma nová,
velmi netradiční turistická mapa Kroměřížska,
vydaná Centrálou cestovního ruchu Východ-
ní Moravy, o.p.s., Zlín. Je na ní spousta foto-
grafii zajímavých míst v okolí.                O. K.

Zlatý kroměřížský tolar
pro Bořivoje Navrátila

Legenda českého herectví Bořivoj Navrá-
til se narodil v Kroměříži v roce 1933. Vzpo-
mínky na své dětství, mládí, na rodiče, na tetu
a strýce, na kamarády, na školu i na kromě-
řížská zákoutí přijel 16. prosince vyprávět
kroměřížské veřejnosti, která se sešla na po-
zvání Švabinského kruhu přátel výtvarného
umění v Klubu starý pivovar.
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vlasy a je trochu straší, ale byla krásná. Prý se
podobala mamince. Od té doby jsem znal
odpověď na vtíravou otázku dospělých: „Chla-
pečku, čím budeš, až budeš velký?“ Spontán-
ně jsem zaráčkoval: „HERCEM!“ (Ze vzpomí-
nek Bořivoje Navrátila  - Sváteční rozjímání)

Herec zavzpomínal na své herecké začát-
ky v Jihlavě i na působení na prknech scény
nejslavnější - v Národním divadle v Praze. Na
velké i menší filmové role i na interpretaci li-
terárních děl v rozhlase, kde uplatnil svůj cit
pro dramatický přednes. A pochlubil se sou-
časnými angažmá v pražských divadlech, tak-
že jeho diář je stále zaplněn. Večerem prová-
zela Daniela Hebnarová.

Město Kroměříž ocenilo vynikající herecké
umění svého rodáka v roce 1998 Stříbrným
kroměřížským tolarem, v roce 2003 Pamětní
medailí města Kroměříže a k jeho životnímu
jubileu mu Zlatý kroměřížský tolar předala
místostarostka Jarmila Číhalová.  M. Karásek

„Vánoce, které pak dominantně ovlivnily mou
další orientaci, přišly po smrti rodičů, když nás
naši ještě v Kroměříži (tehdy tetička se strýč-
kem) vyvedli na Boží Hod odpoledne do diva-
delního sálu Nadsklepí na dětské představe-
ní. Bylo to první divadlo, kde jsem viděl hrát
živé herce, ne loutky. Hráli kroměřížští ochot-
níci - spolek s velkou tradicí. Dávali pohádku o
Zlatovlásce. Bylo mi sice divné, že nemá zlaté

Foto: -kam-
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KONCERT Y

HUDEBNÍ AKADEMIE

PŘEDNÁŠKY -  BESEDY

VÝSTAVY

JAZZ CLUB KROMĚŘÍŽ

Navštivte: www.jazzkm.blog.cz

 Čtvrtek 22. ledna v 19 h - Koncert kapely
Docuku z Valašského Meziříčí. Jde o mla-
dou kapelu, z jejichž písní zní motivy lidových
písní od Moravy po Balkán. Sál Klubu Starý
pivovar, Prusinovského ul., Kroměříž.

 Středa 28. ledna v 19 h - Petr Spálený
„Obyčejný muž“ a APOLLO BAND. Divadel-
ní sál Domu kultury v Kroměříži.

 Čtvrtek 5. února v 19 h - James Harries -
koncert anglického písníčkáře a kytaristy.
James Harries léta žije v Praze, jeho muzika
patří zejména do oblasti rocku. Sál Klubu
Starý pivovar, Prusinovského ul., Kroměříž.

 Úterý 10. února v 19 h - Karel Plíhal - kon-
cert. Přístavba Domu kultury v Kroměříži.
 

 Středa 14. ledna v 16.30 h - Kniha Zjevení
svatého apoštola Jana, 2. část. Přednáší
P. Marek Adamczuk, OMI, pořádá Česká
křesťanská akademie, místní skupina Kromě-
říž. Přednáškový sál Muzea Kroměřížska,
Velké nám., Kroměříž.

 Sobota 31. ledna v 9 h - Duchovní univer-
zita BYTÍ vás zve na filozofické zamyšlení To-
máše Pfeiffera nad dotazy posluchačů
v rámci cyklu „Tvore lidského stupně, staň se
člověkem“. Jde o biotroniku, což je vedle léč-
by i lidským hledáním nejen životní filozofie,
ale i zcela prozaických otázek běžného živo-
ta. Přednáškový sál Muzea Kroměřížska.

 Neděle 25. ledna v 18.30 h - Novoroční se-
tkání * Muzikantů * Divadelníků * Básníků
* Výtvarníků * Tanečníků l Folkloristů * Rad-
ních * Novinářů * Lidí dobré vůle. Restau-
race Oskol Kroměříž.
 

 Středa 4. února v 16.30 h - Léo Delibes:
Lakmé (Joan Sutherland, Alain Vanzo). Po-
slechový pořad. Konferenční sál Knihovny
Kroměřížska.
 

 Úterý 13. ledna v 16 h - Rozhovory s obča-
ny o výchově, vzdělávání a budoucnosti ČR
v evropské společnosti. Konferenční sál
Knihovny Kroměřížska.

 Úterý 20. ledna v 16 h - Rozhovory s ob-
čany o výchově, vzdělávání a budoucnosti
ČR v evropské společnosti. Konferenční sál
Knihovny Kroměřížska.

 Úterý 27. ledna v 16 h - Rozhovory s obča-
ny o výchově, vzdělávání a budoucnosti ČR
v evropské společnosti. Konferenční sál
Knihovny Kroměřížska.

 Památník Maxe Švabinského - přehlídka
všech období a technik tvorby kroměřížské-
ho rodáka. Muzeum Kroměřížska.

 Příroda a člověk - Fauna, flóra a archeolo-
gické nálezy z regionu - například keltské
osídlení Hostýna a stopy Slovanů. Muzeum
Kroměřížska.

 Výstava s interaktivním programem pro
školy prezentuje stromy z luk, polí a lesů
jako panelové domy s velkým množstvím
různorodých obyvatel. Výstava potrvá do
10. března. Galerie Muzea Kroměřížska.

 Miroslav Pilát: KEŇA 2007 - výstava foto-
grafií je charitativní akcí na podporu sirotčin-
ce ve vesnici Shanzu v Keni. Je volně přístup-
ná v úředních dnech Krajského úřadu Zlín.
Potrvá do 15. ledna. Výstava je otevřena ve
14. patře budovy Krajského úřadu ve Zlíně.

 Jiří Hanák - fotografie „Okno zvenčí a ze-
vnitř“. Výstava potrvá do 13. února. Galerie
SCÉNA, kavárna Domu kultury Kroměříž.

 Česká republika a Evropská unie - výstava
k českému předsednictví EU. Výstava potr-
vá do 31. ledna. Knihovna Kroměřížska.

 Středa 14. ledna v 19 h - Rozpaky zubaře
Svatopluka Nováka. Interaktivní komedii
hraje DSKS Velká Bystřice. Jen na předplat-

DIVADLO
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 19. ledna - Poustevna, das ist Paradies -
český hraný dokument o komunitě městečka
Dolní Poustevna, které leží v českoněmeckém
pohraničí.
Představení začínají vždy v 19.30 h.
 

SVČ ŠIPKA: Úprkova 3268, Kroměříž,
tel. 573 339 054, www.svcsipka.cz

 Sobota 24. ledna od 14 h - Karneval pro
děti. Sál SVČ Šipka.

 Denně od 8 do 12 h - Internet pro veřej-
nost zdarma. Středy jsou vyhrazeny mamin-
kám na mateřské dovolené.

MC KLUBÍČKO

ZÁBAVA

KINO NADSKLEPÍ

SVČ ŠIPKA

né. Sál Klubu Starý pivovar, Prusinovského ul.,
Kroměříž.

 Čtvrtek 15. ledna v 19 h - Taneční hodiny
pro starší a pokročilé. Divadelní hra V. Nývl-
ta podle literární předlohy B. Hrabala. Hraje
Rádobydivadlo Klapý. Jen na předplatné. Sál
Klubu Starý pivovar, Prusinovského ul., Kro-
měříž.

 Středa 28. ledna v 18 h - Autorské čtení
kroměřížského básníka Vojtěcha Havelky. Sál
Klubu Starý pivovar, Prusinovského ul., Kro-
měříž.
 

 Čtvrtek 22. ledna v 19 h - The Rangers -
Ladies Party - erotická show pro dámy. Pří-
stavba Domu kultury v Kroměříži.

 Neděle 25. ledna od 15 do 17 h - Velký dět-
ský karneval - odpoledne plné her, soutěží,
zábavy a rej masek. Společenský sál Domu
kultury v Kroměříži.
 

Areál MŠ, Kollárova ul. 3945, Kroměříž.
www.klubicko.webz.cz , tel. 604 611 841
 

Milíčovo náměstí 488, tel.: 573 339 280. Agen-
tura Kinoathény
http://www.kino-nadsklepi.cz/

 12. - 18. ledna - Sněženky a machři po 25
letech - česká nostalgická komedie. V 17 a
19.30 h.

 19. - 21. ledna - Den, kdy se zastavila Země
- americký sci-fi thriller. Po jen v 17 h, jinak
v 17 a 19.30 h.

 22. - 25. ledna - Kdopak by se vlka bál -
česká rodinná romantická skoro-pohádka.
Jen v 17 h.

 22. - 24. ledna - Rallye smrti - americký akč-
ní film. Jen v 19.30 h.

 25., 26. a 28. ledna - Muzikál ze střední 3
- americká rodinná muzikálová komedie.
Česká verze. Neděle jen 19.30 h - jinak v 17 a
19.30 h.

 27. ledna - Peklo s princeznou - Nová čes-
ká pohádková komedie s hvězdným obsaze-
ním. Film byl z části natočen v kroměříž-
ských exteriérech. Před projekcí vystoupí
delegace všech hlavních hrdinů filmu! Jen
v 19.30 h.

 29. ledna - 1. února - Nestyda - česká ko-
medie. V 17 a 19.30 h.

 2. - 4. února - Veřejný nepřítel č. 1 - fran-
couzský thriller. V 17 a 19.30 h.

 5. - 8. února - Austrálie - americké roman-
tické drama. V 17 a 20 h.
 

 17. ledna - Dva mrazíci - české pásmo krát-
kých animovaných pohádek.

 30. ledna - Budulínek - české pásmo kres-
lených pohádek pro nejmenší diváky.
Představení začínají vždy v 15.15 h.
 

KINO MLADÝCH

VEČERY NÁROČNÉHO DIVÁKA

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

Pravidelná setkávání každou středu v 17 h
v 2. poschodí budovy bývalé Palackého ško-
ly, Tovačovského ul.

 14. ledna - Okolí Vysokých Tater - fotopro-
jekce dr. Voňka

 21. ledna -  Cesty a putování Vysočinou -
foto Mgr. Krčál

 28. ledna - Jarní výlety - foto dr. Voňka
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Moravcova 430/16, tel. 775 946 675.  Setká-
ní v Po a St ve 13 - 19 h; Út  15 - 17 a Čt ve 13
- 17 h. Zahájení středečních programů je
v 17 h. www.jaspis.info
 

JASPIS -  KLUB MLADÝCH

O historii knihovny
v Bílanech

Koncem října se v bílanské pobočce Kni-
hovny Kroměřížska uskutečnila krátká bese-
da pro mladé hasiče. Téma „Bílanská knihov-
na - historie a současnost“ bylo zpracováno
pro mladší děti. Původní budova, která byla
přízemní a krytá slámou, byla postavena v
roce 1789 a nejprve v ní sídlila škola. Později
po přebudování zde byla jednotřídka, učily
se zde děti od 1. do 5. třídy. V budově byla
třída, kabinet a byt, ve kterém bydlel pan
řídící. Ve druhé polovině 20. století škola za-
nikla.

Po druhé světové válce se František Novák
rozhodl zřídit zde knihovnu. Nakupoval kni-
hy za družstevní peníze. Chodili sem lidé ne-
jen z Bílan, ale i ze Skaštic, Hulína, Břestu i z
Kroměříže. Bylo registrováno až 80 čtenářů
(v současné době je jich 41).

V roce 1959 začal platit zákon č. 53 o Jed-
notné soustavě knihoven. Tím se bílanská
knihovna stala pobočkou tehdejší Okresní li-
dové knihovny v Kroměříži, která ji začala zá-
sobovat knihami a vést metodicky. Pan Novák
vedl knihovnu až do roku 2001. Byl jedním z
nejstarších knihovníků a o knihovnu se vždy
vzorně staral. Až do svého odchodu si vybíral
knihy do fondu sám. Po něm přebrala knihov-
nu paní Chudobová. Od dubna roku 2005 je
knihovnicí slečna Markéta Kozárková.

V témže roce město zahájilo rekonstrukci
místnosti v 1. pochodí podle doporučení kro-
měřížské knihovny. Do té doby byla knihovna
v malé místnosti -v mezipatře. Počítač s inter-
netem zde nebylo možné umístit. V září 2005

Nabídka kurzů
na I. pololetí 2009

Orientální tanec - mírně pokročilí
Aerobic - Body styling.
Bližší informace, přihlášky na adrese: Dům
kultury, Tovačovského 2828, Kroměříž. Tel.
573 500 581  D. Náplavová.
 
Kalendář soutěží a přehlídek,
pořádaných Domem kultury Kroměříž
a Radou amatérské umělecké činnosti
Kroměříž v roce 2009

18. února - Oblastní kolo Wolkrův Prostějov.
Dům kultury Kroměříž.
25. února - Oblastní kolo soutěže ve zpěvu
valašských písní „O hostýnskou píšťaličku“.
ZUŠ Bystřice pod Hostýnem.
4. března - Oblastní kolo soutěže ve zpěvu
hanáckých písní „O hanáckyho kohóta“.
Dům kultury Kroměříž.
21. března - Oblastní kolo soutěže dětských
hanáckých souborů. Dům kultury Kroměříž.
7. dubna - Oblastní kolo soutěže v recitaci
žáků základních škol - „Svátek poezie“. Dům
kultury Kroměříž.

byla knihovna vybavena novým nábytkem i
technikou a otevřena pro veřejnost.

V současné době je v knihovně přes 2000
knih (pro zajímavost, přibližně stejný počet
měla knihovna v Kroměříži v roce 1906). Ve-
ř ejnost i čtenáři mají k dispozici veřejný in-
ternet, který je přístupný v otevírací době
knihovny.

Sudý týden - středa, čtvrtek 16 - 19 h
Lichý týden - středa, čtvrtek 17. 30 - 20. 30 h
Děkuji pracovníkům knihovny, kteří mi po-

mohli vyhledat informace o bílanské knihovně.
Zdroje : Kajdoš, Oldřich - Dějiny obce Bílan

Markéta Kozárková,
Místní knihovna Bílany
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V. sjezd Svazu neslyšících
a nedoslýchavých v ČR

Ve dnech 21. - 23. listopadu 2008 se
v Berouně konal již V. celorepublikový sjezd
Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR
(dále jen SNN v ČR). Této významné událos-
ti, která se koná jednou za čtyři roky, se
zúčastnili i zástupci Poradenského centra
pro neslyšící a nedoslýchavé v Kroměříži.

Celkem 82 delegátů z celé ČR se zabývalo
zejména budoucím směřováním organizace
a volbou funkcionářů, kteří budou  tuto or-
ganizaci čítající 5700 členů po následující
čtyři roky řídit. „Svaz prostřednictvím po-
radenských center zvládá podmínky dané
Zákonem o sociálních službách a nyní je tře-
ba se posouvat dál v oblasti sociální a pra-
covní integrace osob se sluchovým handica-
pem,“ řekla Drahomíra Kunčarová. Ta od
letošního roku kromě Poradenského centra
v Kroměříži řídí i podobně zaměřené cent-
rum ve Valašském Meziříčí. „Na otevření
pobočky ve Valašském Meziříčí jsme se do-
hodli s tamní radnicí. Otevření nového cen-
tra nebylo nijak snadnou záležitostí a neo-
bešlo se bez mimořádného nadšení spolu-
pracovníků a podpory rodiny.“

Neobvyklé pracovní nasazení a mimořád-
né výsledky ředitelky kroměřížského Pora-
denského centra pro neslyšící a nedoslýcha-
vé Drahomíry Kunčarové se setkaly s klad-
nou odezvou celorepublikového sjezdu SNN
v ČR. Paní Kunčarová byla na jeho jednání
potvrzena ve funkci členky výkonného vý-
boru a zároveň je členkou  republikového
výboru - zůstává tak jedinou zástupkyní
Moravy v tomto vrcholném orgánu Svazu
neslyšících a nedoslýchavých v ČR. Pan Mi-
chal Loučka, který je rovněž pracovníkem
poradenského centra, bude v  republikovém
výboru zastupovat neslyšící.

V ČR žije přibližně 5 - 7 procent osob se
sluchovým handicapem, zcela neslyšících je

0,08 procent. Posláním poradenských cen-
ter pro sluchově postižené je nejen zpro-
středkování servisu kompenzačních pomů-
cek, ale i sociálního poradenství, tlumočnic-
kých služeb a sociálně aktivizačních služeb.
„Je známou skutečností, že neslyšícího nebo
nedoslýchavého člověka na první pohled
nepoznáte. K tomu je třeba uvést fakt, že
mnoho sluchově postižených osob nedoká-
že srozumitelně komunikovat se svým oko-
lím. Právě tyto dva aspekty nejčastěji přispí-
vají k mnoha nedorozuměním i konfliktním

situacím v běžném společenském kontaktu,
což v důsledku vede k tomu, že se neslyšící
lidé uzavírají před světem,“ charakterizova-
la jeden z problémů svých klientů Drahomí-
ra Kunčarová (sama silně nedoslýchavá).
„Stane se, že nám volají úředníci kvůli něja-
ké administrativě a my jim telefon nezved-
neme, protože bychom je stejně neslyšeli.
Pravděpodobně si ani neuvědomují, komu te-
lefonují,“ uvádí jeden z mnoha příkladů
„komunikačních trapasů“, které se běžně stá-
vají.

„V roce 2009 se chystáme ještě intenzivněji
spolupracovat se základními organizacemi
a poradenskými centry především ve Zlín-
ském kraji, ovšem jsme otevřeni i novým
formám partnerství v ostatních krajích ČR.
Naším cílem je poskytovat stále kvalitnější a
komplexnější služby pro sluchově postižené i
jejich blízké. Chceme se také více zaměřit na
problematiku zaměstnanosti našich klientů.
K tomu bychom rádi využili finanční pod-
poru z  příslušných fondů EU“, shrnula své
plány pro příští období Drahomíra Kunča-
rová.  -dk-
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Kroměříž je jedním
z 851 míst celé planety

První prosincový den se v aule Střední pe-
dagogické školy v Kroměříži konalo slavnost-
ní zasedání u příležitosti 10. výročí zápisu
zahrad a zámku v Kroměříži na Listinu světo-
vého kulturního a přírodního dědictví
UNESCO, k němuž došlo 5. prosince 1998
v japonském Kjótu. Výjimečnost jednání zdů-
raznily fanfáry v podání žesťového tria Kon-
zervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž.

„Před deseti lety se kroměřížští dočkali:
svět, reprezentovaný jeho vrcholnou kulturní
organizací UNESCO,  vyslechl jejich žádosti,
vyhověl jejich přání a oficiálně uznal „výjimeč-
nou a univerzální hodnotu“ zdejšího Arcibis-
kupského zámku a přilehlých zahrad. Zapsal
je na „Listinu světového dědictví UNESCO“, do
seznamu toho nejcennějšího, co dnešní lidstvo
zdědilo z minulosti. Chci po deseti letech zdů-
raznit, že se to tenkrát zdařilo zásluhou zdej-
ších lidí, kroměřížských patriotů, kroměřížské
občanské společnosti, zejména klubu
UNESCO. Obešli se bez pomoci státu, bez „tla-
čenky“ z Prahy nebo z Brna, bez protekce.
Jsem přesvědčen, že to v Paříži, v sídle
UNESCO, nakonec rozhodlo; památky mají
totiž pro lidstvo cenu jen tehdy, jestliže si jich
nejdříve a nejvíce váží lidé, kteří s nimi žijí.
Jsou-li ochotni starat se o ně, brát se za ně,
přinášet jim oběti. Památka „jako taková“, i
kdyby byla jinak cenná, avšak byla by bez
úcty těch, kteří s ní žijí, je mrtvá památka a
nezaslouží si být kamkoli zapsána. Zámek a
zahrady v Kroměříži jsou živými památkami,
protože s nimi a v nich žijí aktivní, vynaléza-
ví, tvůrčí lidé. Nejen stavby z kamene a za-
hrady byly tehdy před deseti lety oceněny,
také zdejší lidé. Zaslouží si dnes gratulaci a
poděkování všech, kteří do města přijíždíme
na návštěvu. Přijíždíme z celého světa, proto-
že celý kulturní svět o Kroměříži už deset let
ví.“           Petr Pithart

„Mám radost, že událost zápisu, která se
konala před deseti lety, nezůstává jen zále-
žitostí historie, ale je stále živá. Rád vzpomí-
nám na úsilí mnohých lidí, které vynaložili pro
opravu zámku, i velkorysost řady obcí, které
byly ochotné přijmout omezení dotací, aby
se podařilo toto dílo.

Zámek i zahrady jsou cenným odkazem kul-
turnosti, ušlechtilosti a ducha minulých gene-
rací, které se nechaly formovat evangeliem.
Když obdivujeme toto dědictví, musíme mys-
let nejen na to, jak ho uchovat pro další gene-
race, ale také na to, co jim odkážeme my. Dě-

Na události spojené se zápisem, který svým
významem přesahuje hranice města a jehož
realizaci inicioval právě Klub UNESCO Kromě-
ř íž, vzpomínali pamětníci a přímí účastníci,
například Michal Beneš a Zdeněk Novák
z Ministerstva kultury ČR, Pavel Jerie, generální
ředitel Národního památkového úřadu Pra-
ha, Eva Nováková, předsedkyně Klubu
UNESCO KM, Jitka Dvořáková, v době zápisu
místostarostka města, Michaela Šojdrová, po-
slankyně PS PČR, Miroslav Pilát, v době zápisu
přednosta Okresního úřadu v Kroměříži, a
řada dalších.

Setkání pozdravili Jan Graubner, arcibiskup
olomoucký, Petr Pithart, místopředseda Se-
nátu PS PČR, Milan Syrůček, čestný člen Klu-
bu UNESCO KM, který pracoval na založení
tohoto klubu, a Helena Illnerová, předsed-
kyně České komise pro UNESCO. Z jejich po-
zdravů vyjímáme:
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kuji všem, kteří  přispívají svým podílem
k proměně života a dnešní kultury uváděním
evangelia do životní praxe.“     Jan Graubner

„Myslím si, že dnes už není ani tak podstat-
né, kdo dal impuls ke vzniku našeho klubu a
jak získal požehnání i samotného tehdejšího
generálního ředitele této světové organiza-
ce, pana Mayora. Mnohé organizace takto
slavně vznikají – a pak zanikají.

Nesmírně mě těší, a jako člen jsem na to veli-
ce pyšný, že náš klub nečekal podobný osud.
Že v podstatě neskončil před deseti lety jen
splněním svého prvotního cíle, zápisem kromě-
řížského zámku a zahrad na listinu světového
dědictví. Právě Vaší zásluhou, Vás všech, kromě-
řížských občanů, klub zraje jako dobré víno a
rozšiřováním své činnosti si získává stále další
příznivce. Je až neuvěřitelné, že ve zdraví pro-
žil nejen celé ty roky, ale že stále výrazněji ovliv-
ňuje kulturní dění města.“      Milan Syrůček

„Mám vaše město velmi ráda a cítím se mezi
vámi jako doma. Navíc si vysoce vážím práce
vašeho klubu. Jste pro mě příkladem, jak by
to mělo vypadat ve všech místech, která jsou

zapsána na seznamu světového dědictví
UNESCO. A nejen tam. Každé město by si mělo
vážit díla svých předků, uchovávat je a roz-
víjet nadále to  nejlepší ze svých tradic. Kde
je pohled s porozuměním, vděčností, byť i
s kritikou do minulosti, je i výhled do budouc-
nosti u vědomí odpovědnosti pokračovat dále
v započatém díle.“              Helena Illnerová

O důstojný závěr slavnostního setkání se
postaral Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž
pod vedením sbormistra Jana Štěpánka.

M. Karásek

Foto: -kam-
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Dívčí pěvecký sbor
Střední pedagogické
školy v Kroměříži
vstupuje do 43. sezony

Od září 1983, tedy už více než čtvrt  stole-
tí, stojí v jeho čele sbormistr Jan Štěpánek.
Mimořádně talentovaný hudebník, ale neče-
kaně skromný člověk, s jehož jménem jsou spo-
jeny obrovské úspěchy sboru, z nichž zatím nej-
větším je vítězství v soutěžích 4. sborové olym-
piády v Xiamenu v Číně v červenci 2006, kde
Dívčí pěvecký sbor získal zlatou medaili a titul
Champion 4. světových sborových her. Ve stí-
nu této gigantické ceny zůstaly dvě stříbrné
medaile v kategorii současná hudba a chrá-
mová hudba. V bodovacím žebříčku světových
odborníků, uveřejněném na internetu, najde-
me Dívčí pěvecký sbor z Kroměříže v první de-
sítce pěveckých sborů na celé planetě!

Od úspěchu v červenci roku 2006 neusnul
sbor ani sbormistr na vavřínech. Prodělal a
překonal přirozenou obměnu sboristek, kdy
maturantky odešly a ke studiu pedagogiky
nastoupily první ročníky, a začal tvrdě praco-
vat. Na ne příliš vzdáleném obzoru stála pátá
sborová olympiáda, tentokrát v rakouském

Grazu, na niž jako šampión minulé olympiá-
dy postupoval bez účasti ve vyřazovacích
soutěžích. Do třetice všeho dobrého. Všech-
ny indicie naznačovaly, že ani tentokrát neo-
dejde sbor bez medaile, přestože konkuren-
ce rovněž nezahálela. Každou z připravených
skladeb děvčata pilně a do nejmenšího detailu
perfektně nacvičila. „Ale nečekané vážné zdra-
votní problémy mě naprosto paralyzovaly a vy-
řadily z činnosti, takže jsme se z účasti na
olympiádě v Grazu omluvili,“ říká se smutkem
v hlase dirigent Jan Štěpánek. „Ale nevzdal
jsem se, chuť do práce se vrátila a já opět v září
předstoupil před milovaný sbor. Bylo to do-
jemné setkání. A hned jsme začali pracovat,“
smutek vystřídala radost a jiskra v oku.

Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat.
Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž se zúčastnil
23. února v kostele sv. Šimona a Judy v Praze
Mezinárodního festivalu soudobé sborové
hudby Praga 2007. Festival byl zaměřen vý-
hradně na soudobou sborovou tvorbu a dílo
Zdeňka Lukáše. Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kro-
měříž podal velmi dobrý výkon v zajímavém,
pestrém a náročném programu. Při závěreč-
ném slavnostním vyhlašování výsledků získal
sbor první cenu a zlatý diplom pro jednoho
z pěti nejlepších. Více než 146 pěveckých sborů
z 15 zemí světa koncertovalo a soutěžilo na
Svátku písní počátkem června v Olomouci.

Foto: -kam-
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Benefiční koncert
přispěl na onkologii

Missa brevis, Ave Maria, Laudi alle vergine
Maria - to je jen zlomek z nabídky progra-
mu, který nabídl Dívčí pěvecký sbor Střední
pedagogické školy Kroměříž publiku, jež zcela
zaplnilo barokní prostory kostela bl. Panny
Marie v Kroměříži 3. prosince večer. Dívčí pě-
vecký sbor, v minulosti ověnčený světovými
úspěchy a tituly, který ani v současnosti ne-
nechává nikoho na pochybách, že patří ve
svém oboru ke špičce, řídil sbormistr Jan Ště-
pánek. Finanční výtěžek benefičního koncer-
tu byl věnován Masarykovu onkologickému
ústavu v Brně.          -kam-

Tento festival dnes patří mezi výjimečné akce
svého druhu na světě. Kroměřížský sbor získal
1. cenu v kategorii mládežnických sborů a
k tomu prémii 1000 eur. Na začátku října za-
vítal Dívčí pěvecký sbor se svým sbormistrem
Janem Štěpánkem do jižních Čech. Ve Vlacho-
vě Březí probíhal 8. ročník mezinárodního
hudebního festivalu romantické hudby.
V soutěžní přehlídce získal sbor nejvyšší oce-
nění za nejlepší interpretaci skladby 20. století
s romantickými prvky. A v prosinci si Dívčí pě-
vecký sbor zajel do Vídně, kde se představil
na adventních koncertech ve vídeňských chrá-
mech. I tam sklidil zasloužené ocenění.
V průběhu roku 2008 se tedy Dívčí pěvecký sbor
zúčastnil čtyř mezinárodních festivalů a na
všech sbíral vavříny vítězů. Je to pro zpěvačky i
pro sbormistra důvod ke spokojenosti. „Dnes
zpívá na takové úrovni, že může okamžitě vy-
stoupit na jakémkoliv světovém festivalu a uspě-
je,“ říká s hrdostí Jan Štěpánek.

Když je Dívčí pěvecký sbor tak dobře nastar-
tovaný a v tak skvělé formě, jak to využije v roce
2009? „Dostali jsme fantastickou nabídku.
V průběhu letních prázdnin se bude pořádat
mistrovství světa ve sborovém zpěvu a jeho or-
ganizátoři speciálně žádají naši účast. Je to
v období mezi dvěma sborovými olympiáda-
mi. Pořádá ho Korejská republika. Pozvali si
šampióny z předcházejících olympiád a nabí-
zejí plnou úhradu celého pobytu. Vítěz mistrov-
ství navíc získává prémii 12 000 US dolarů.
Zvažujeme tu účast, je to vysoce prestižní zá-
ležitost. Byla by velká škoda takovou šanci ne-
využít. Ale kromě mistrovství světa se v téměř
shodné době pořádá soutěžní festival chrámo-
vé hudby v Římě v jeho největších chrámech.
Musíme si všechno důkladně promyslet.“

Jinak před Dívčím pěveckým sborem opět
stojí v dubnu festival sborového zpěvu peda-
gogických škol ČR, pak přijde soutěž Svátek
písní v Olomouci. V roce 2009 uplyne 50 let
od úmrtí Bohuslava Martinů. Sbor bude na-
cvičovat jeho monumentální sborové zpěvy,
s nimiž vystoupí ve skleníku Květné zahrady

v rámci festivalu Hudba v zahradách a zám-
ku, pořádaném Klubem UNESCO Kroměříž.
V roce 2010 čeká VI. sborová olympiáda, ten-
tokrát v severní Číně.

Ocenění, jichž dosáhl Dívčí pěvecký sbor
SPgŠ Kroměříž na tuzemských i světových
pódiích, už dávno přesáhla hranice školy i
města. Ve světě se hovoří o sboru z Kroměříže,
Česká republika. Je pak velká škoda, že všech-
na vzácná ocenění končí ve skříni v tmavém
koutě pedagogické školy a nikdo je nevidí.
Zasloužila by si vystavit přinejmenším v aule
školy, kde by byl fenomenální úspěch několi-
ka generací zpěvaček a mimořádně činoro-
dého sbormistra Jana Štěpánka náležitě na
očích a pro mnohé inspirující.     M. Karásek

Foto: -kam-
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Konec roku s Milošem
Horanským

P řátelé Kroměříže v Praze ukončili letošní
bohatý rok na vánoční besedě s Milošem
Horanským na akci Společnosti pro vědu a
umění ve velké zasedací síni České akademie
věd. Pestrý večer uváděla docentka Alena
Morávková formou zajímavé diskuse, pře-
rušované hudebními vstupy známého hous-
listy Oty Lébra a recitacemi herce Hynka
Čermáka z pestrého básnického díla Miloše
Horanského.Ze životopisu zaujalo jeho se-
tkání s bývalým slovenským prezidentem
Jozefem Tisem v rodné Bytči, ale zejména i
líčení jeho nezapomenutelných vzpomínek
na školní a studentská léta i na divadelní
začátky mezi ochotníky v Hanáckých Athé-
nách, studia na JAMU v Brně a pak jeho re-
žisérskou činnost v divadlech v Novém Jičíně,
Opavě, Ostravě, v Praze, v Chebu, Liberci, Klad-
ně a nakonec trvale v Praze. Mezníkem jeho
profesní kariéry byla funkce děkana DAMU,
kdy také výrazně ovlivnil činnost divadla Disk.
Nyní ještě režíruje mimo jiné v pražské Viole
a učí na FAMU. Byl také velmi činný v politi-
ce, spoluzakládal KAN (Klub angažovaných
nestraníků), což mu způsobilo velké problé-
my kolem roku 1968. Snažil se o znovuvzkří-
šení KAN po listopadu 1989 atd. Několik let
pracoval v zastupitelstvu Prahy 2.

Přesto zřejmě největšího ocenění se mu do-
stalo za jeho básnickou tvorbu. Vydal řadu
básnických sbírek pro děti (např. Pohádkář)
a jeho perfektní čeština vyniká i v mnoha
dalších básnických sbírkách, např. Amenká-
men, Amortale, Lunovrat, Pálení hlíny, Tex-
tamen a zvláště pak Ruce Goliášovy, vysíla-
né po roce 1968 Svobodnou Evropou, a Ruce
Davidovy, nyní znovu vydané, což je jeho
zatím vrcholné a velmi vysoko ceněné dílo.
Beseda byla zakončena zajímavou diskusí a
autogramiádou některých jeho děl.

Pražští Přátelé Kroměříže přejí představi-
telům města i všem čtenářům Kroměřížské-
ho zpravodaje vše nejlepší do nového roku
2009.

MUDr. Josef Kvapilík

V     brněnském  Klubu
přátel Kroměříže
nezahálejí

Přivítají nové (i mladé) členy

Brněnský Klub přátel Kroměříže zanedlou-
ho oslaví druhé výročí od svého založení.
Vznikl po vzoru pražského klubu, který má
ovšem  již 75 letou tradici a podstatně více
členů. Ten brněnský začínal se skrovnou de-
sítkou, dnes je jich bezmála čtyřikrát tolik a
stále přibývají další. Jsou mezi nimi i známé
osobnosti z nejrůznějších oblastí našeho živo-
ta, zejména z kultury.

Pravidelným návštěvníkem schůzek, k nimž
se členové klubu scházejí každý třetí čtvrtek
v měsíci nyní v salonku brněnské restaurace Za
Kapličkou na Burianově náměstí, je například
hudební skladatel Ctirad Kohoutek. Pokud
mu jeho pracovní vytížení dovolí, přichází i
jeho mladší kolega - jazzman Jaromír Hnilič-
ka, jehož novou Jazzovou mši mohli vyslech-
nout spolu s řadou našich členů zájemci
v mnoha místech republiky. A Ctirad Kohou-
tek se s novými i některými staršími skladba-
mi představil na nedávném koncertu brněn-
ských skladatelů, který se uskutečnil na br-
něnské konzervatoři. Členem klubu je i zná-
mý herec a pedagog Josef Karlík. Škoda, že
mu dlouhotrvající nemoc neumožňuje nyní
naše schůzky navštěvovat.

Ke stále aktivním členům patří i další ně-
kdejší Kroměřížané, například dlouholetý
rektor JAMU prof. Alois Hajda a z řady dal-
ších je to třeba Jiří Beneš, dramaturg Filhar-
monie Brno, kronikářka našeho klubu - kni-
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hovnice Iva Butulová-Vlčková, spoluautorka
hezké pohádkové knihy pro děti, nebo jeden
z nejstarších, ale přitom nejaktivnějších čle-
nů- místopředseda KPK doc. ing. Vratislav
Zapletal.

Pravidelná klubová setkání zpestřují mj.
zajímavé kvízy Co víte o Kroměříži, vytváře-
né zejména z aktuálních informací, které čer-
páme ze dvou desítek výtisků Kroměřížské-
ho zpravodaje, které nám jeho redakce kaž-
dý měsíc posílá.

Velký ohlas měla i návštěva místostarostky
MUDr. Jarmily Číhalové a šéfredaktora KZ
Miroslava Karáska, o níž jsme již psali.

Nemalý ohlas mají pravidelná vystoupení
našich členů, kteří nás seznamují s novinkami
a zajímavostmi v oborech, jimž se celý život
věnovali, a neztrácejí s nimi kontakt ani dnes.
Namátkou jmenujme informace mikrobiolo-
ga MUDr. Milana Pěnčíka, památkáře ing.
Karla Gregora, vědecké pracovnice RNDr. Bla-
ženy Koukalové-Bednářové a dalších.

Poslední zdařilou akcí, jíž brněnský klub
uzavřel loňskou činnost, byla vánoční nadíl-
ka, zpestřená koledami, z níž ani jeden
z účastníků neodešel bez hezkého dárku,
který mu bude Vánoce v klubu dlouho při-
pomínat.

Do budoucna plánuje klub návštěvu někte-
rých zajímavých kulturních akcí a rád by i le-
tos opět pozval představitele Kroměříže, kteří
by nás podobně jako při první návštěvě infor-
movali o aktuálním dění ve městě, kde členo-
vé klubu strávili nejhezčí léta svého života.

Brněnský klub ve svých řadách rád uvítá
další členy, zejména ty o jednu nebo dvě ge-
nerace mladší, kteří by přinesli oživení a nové
nápady do naší činnosti.

Zájemci, ozvěte se na mail jirikarnet@se-
znam.cz, nebo p ř ijďte některý třetí čtvrtek
v měsíci v 16 hodin na naši schůzku do salon-
ku v restauraci Za Kapličkou na Burianově
nám. v Brně. Těšíme se na vás!

Jiří Karnet, předseda KPK v Brně

Kroměříž dobývá Prahu
Kroměřížané se v poslední době v Praze

představují svými výtvarnými pracemi, diva-
dlem a poezií na vysoké umělecké úrovni. Nej-
dříve to byla výstava výtvarných prací, pořá-
daná Sdružením přátel výtvarného umění Kro-
měřížska, dále představení „Manželské vraž-
dění“ v podání Divadelního spolku. Dne 25. lis-
topadu 2008 v kavárně Poetika – Domov Sue
Ryder Praha Michle – se Pražané seznámili se
sonety Svatavy Mášové. Kavárna Poetika už
deset let působí pod vedením dramaturgyně
a režisérky Mgr. Heleny Turko – rodačky ze
Zlína.  Je tu možné naslouchat poetickým po-
řadům známých i méně známých básníků
v interpretaci herců pražských divadel, kteř í
recitují bez nároků na honorář. V sále zaplně-
ném do posledního místa sonety Svatavy
Mášové recitovali Gabriela Filipi a Milan Friedl
za klavírní improvizace Petra Tvrdka. Verše plně
zaujaly vnímavé a pozorné diváky. Svatava Má-
šová a přátelé z Kroměříže a Zlína byli mile
překvapeni ohlasem sonetů. Z osmi pořadů
v roce 2008 byl její večer hodnocen jako nej-
lepší a nejzdařilejší. Ten večer byl také uve-
den a pokřtěn Almanach kavárny Poetika,
v němž Milan Friedl v předmluvě píše: „Poetic-
ké večery jsou pro Pražany úžasným jevištěm
a Almanach pak důstojnou poctou všem zú-
častněným básníkům.“ V Almanachu mají so-
nety Svatavy Mášové své místo. Nejúspěšnějším
z nich se stal sonet „Rusalky z Moravy“.

Při slavnostním zakončení série koncertů
festivalu Pontes účinkoval 21. prosince v praž-
ské Dvořákově síni Rudolfina také smíšený pě-
vecký sbor Moravan pod vedením Antonína
Hudečka. Stal se součástí Českého sboru Pon-
tes, vytvořeného ze zástupců amatérských pě-
veckých seskupení českých měst UNESCO. Na
posledním adventním koncertu v Národním
divadle zazněla Rybova Česká mše vánoční, při
níž vystoupil sbor Pontes, posílený pěveckým
sborem Moravan, a doprovodil sólisty opery
Národního divadla.      Věra Hejhalová
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Loučení
Maxe Švabinského

Kroměřížského rodáka a umělce Maxe Šva-
binského zná téměř každý Kroměřížan. Jiné
už je, jak dalece. Mnoho nejasností vzbuzuje
i pro návštěvníky jeho Památníku v Muzeu Kro-
měřížska jeho rodinné vztahy. A byly opravdu
dost složité. O problémech rozchodu s jeho

Alois Hajda
osmdesátiletý

Kroměřížan Alois Hajda je významnou re-
žijní osobností profesionálních divadel a
ochotnického souboru v Kroměříži. Jako re-
žisér působil ve Slováckém divadle v Uher-
ském Hradišti, ve Státním divadle v Brně,
v Divadle pracujících v bývalém Gottwaldově,
j.h. také v Národním divadle v Praze. Učil na
JAMU, kde byl v posledních letech svého pro-
fesionálního působení děkanem. Jeho divadel-
ní kariéra byla v sedmdesátých letech ohro-
žena. Bratři Josef a Jan emigrovali a Aloisi
Hajdovi byl vysloven zákaz činnosti. Tehdy
mu pomohl ředitel Divadla pracujících Milo-
slav Slavík a do divadla v Gottwaldově Hajdu
angažoval.

pem k jednotlivým hercům dosáhnout nejlep-
ších výsledků.

Hrála jsem ve třech inscenacích pod jeho
režijním vedením. Mám na něho z té doby hlu-
boké osobní vzpomínky. Velký úspěch měly in-
scenace na vrcholné přehlídce amatérského
divadla v Jiráskově Hronově. V roce 1955
s hrou Kristina ve spolupráci s Milošem Sme-
tanou, v letech 1971 – 1976 soubor exceloval
s Čapkovou Matkou ve spolupráci s Jarosla-
vem Hynkem, Křišťálovou nocí Františka Hru-
bína, Kočičí hrou Istvana Örkényho ve spo-
lupráci s Pavlem Pecháčkem, s hrami Pušky
paní Carrarové B. Brechta a Mahenovým
Nasredinem. Pod Hajdovým vedením získali
na Jiráskově Hronově nejvyšší ocenění Ludmila
Cápková, Ludvík Tvarůžek a Josef Pulec. Re-
žisér sám si z Hronova odnášel čestná uzná-
ní za spolupráci s amatérským souborem.
Kroměřížští divadelníci tehdy se svými insce-
nacemi patřili mezi nejlepší amatérská diva-
dla v Československé republice. Za všechno
stále moc děkujeme.

Na závěr osobní vyznání Aloise Hajdy:
„Mám rád divadlo, které je jako dobrý ob-
raz, že má svůj pevný tvar. I s chybou, proto-
že ani pak nepřestává dýchat člověkem.
I v sedmdesátých letech pro mne nebyla di-
vadelní zkouška čtyřmi divadelními hodina-
mi dřiny. Být čtyři hodiny přítomen tvoři-
vému procesu znamená prožít čtyři hodiny
svobody – a svoboda je pro mne největším
štěstím.“      Věra Hejhalová

Alois Hajda má nezapomenutelný význam
pro DO ZK ROH n.p. PAL-Magneton Kromě-
říž. Pod jeho vedením měli amatérští herci
vzácnou příležitost plně uplatnit a rozvinout
př i rozený talent. Do režijní spolupráce
s ochotníky dokázal vložit své profesionální
předpoklady, ale také osobní vztah profesi-
onála k amatérskému souboru. Dokonalá
znalost úrovně, důvěrné osobní vztahy získa-
ly Aloisi Hajdovi absolutní úctu a přirozenou
autoritu. Byl vynikajícím režisérem, který do-
kázal důsledností a citlivým osobitým přístu-
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první ženou Elou, rozbití a hledání nového
vztahu k jeho bývalé švagrové Anně Vejrycho-
vé napsal poutavou rozhlasovou dramatizaci
Kroměřížan žijící v Praze, dr. Aleš Fuchs. Popr-
vé byla uvedena koncem osmdesátých let v Čs.
rozhlase a vzbudila značnou pozornost. Té-
měř dvacet let pak ležela „v šuplíku“.

Podařilo se mi od autora tuto pro Kromě-
řížany zajímavou práci získat. A protože
máme při Knihovně Kroměřížska velmi dob-
rý kolektiv Divadla poezie, obětavě vedený
Věrou Hejhalovou, nebylo k uvedení této dra-
matizace daleko. Poprvé se představil krou-
žek pro účastníky Akademie třetího věku 11.
prosince 2008 ve složení: V. Hejhalová, S.
Mášová, M. Akubžanová, D. Pšenko, A. Ne-
jezchleb, M. Sedláček a V. Tuček. V hudeb-
ním doprovodu se představili J. Janda (vio-
la) a L. Olišarová (flétna).

Přes náročnost textu byla jejich souhra skvě-
lá. Diváci měli možnost se tak poutavou for-
mou seznámit se zásadními osudy M. Švabin-
ského, Ely a některých dalších protagonistů.
V den rozchodu M. Švabinského se ženou za-
čátkem 30. let bilancují své vzájemné vztahy,
klady i zápory. Ve vzpomínkách vypravěče, Šva-
binského, Vejrychových, Ely a dalších postav
si připomínáme umělcovy začátky a vztah ke
Kroměříži, práci a seznámení v Praze, život na
chalupě v Kozlově s Vejrychovými i dalšími hos-
ty. Odhalují citové i milostné vztahy. Tato dra-
matizace pro posluchače zaplňuje mnohá bílá
místa, o kterých historikové často raději poml-
čeli, což neubírá na velikosti Maxe Švabinské-
ho jako výtvarníka, umělce.

Snahou dr. Aleše Fuchse bylo bez obalu
ukázat na kladné i záporné vlastnosti této
významné postavy.

Potlesk na závěr byl pro účinkující zaslou-
žený. I pro profesora Gymnázia Kroměříž
Vlastimila Tučka, který jako nový člen kolek-
tivu výborně zvládl postavu Maxe Švabinské-
ho. Výborné byly i krátké hudební předěly.
S dramatizací se v lednu seznámili pedago-
gové i žáci kroměřížského gymnázia. Členo-

vé Švabinského kruhu přátel výtvarného
umění se mohou těšit na jeho reprízu 31. břez-
na. Kdo přijde, nebude litovat.

Vladimír Gardavský

Mateřské centrum
Klubíčko oslavilo
šesté narozeniny

V závěru listopadu loňského roku oslavilo
zařízení sloužící rodičům s dětmi svoje šesté
narozeniny. Denně je navštěvují desítky ma-
minek, někdy i tatínci, s dětmi, kteří si ho ob-
líbili především pro rozmanitost každoden-
ních programů. Mateřské centrum zpočát-
ku vykonávalo činnost na dobrovolnické bázi.
Nyní už zaměstnává několik pracovnic. Na kaž-
dý měsíc vydávají vedoucí střediska podrob-
ný přehled činnosti, který je dostupný i na
webových stránkách. Je z něj patrné, že akti-
vit pro rodiče i děti neustále přibývá, běžná
činnosti je i v sobotu. „Prostory, které máme
nyní k dispozici, už nedostačují našim potře-
bám,“ řekla nám Pavlína Švecová z Klubíčka.
„Z výsledků jednání na kroměřížské radnici
vyplývá, že náš záměr přestěhovat se do vět-
ších prostor je na dobré cestě.“ Její slova po-
tvrdila místostarostka Jarmila Číhalová, kte-
rá přišla Mateřskému centru Klubíčko k jeho
malému jubileu blahopřát.          -kam-

Foto: -kam-
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Sváteční zahájení
adventu v Těšnovicích

Čas předvánočního očekávání zahájil
v Těšnovicích sváteční koncert, na němž se
v chrámu sv. Petra a Pavla představily pěvec-
ký sbor Moravan, mužský pěvecký sbor
z Vacenovic a ženský pěvecký sbor Marijánky
rovněž z Vacenovic. Adventní dobu připomně-
la předsedkyně osadního výboru v Těšnovicích
Zdena Dočkalová. Všechny sbory překrásný-
mi melodiemi navodily nádhernou atmosfé-
ru, kterou korunovalo slavnostní rozsvícení
vánočního stromu před budovou školy. Pří-
tomné navštívil Mikuláš, čert i anděl a pak si
všichni společně zanotovali, spojeni živým
ř etězem, známé lidové koledy.          -kam-

Foto: -JS-

MŠ v Gorkého ul. slavila
padesát let vzniku

Je tomu skutečně už 50 let, kdy byla pro děti
v Kroměříži otevřena nová mateřská škola
v klidném prostředí, stranou od rušných ulic,
MŠ, v Gorkého ul. Bylo to v roce 1958. Provoz
byl tenkrát zahájen ve čtyřech třídách. Ředi-
telkou se stala Alena Mekysková-Brázdová,
která školu řídila celých 23 let. Následně ji vy-
střídaly ředitelky Jana Kotková, Marie Večer-
ková a Mgr. Kristýna Kostková, která mateř-
skou školu v roce 2003 předala současné ře-
ditelce Bc. Šárce Hrdinové. A právě ředitelka
Hrdinová v tento slavnostní den přivítala
všechny hosty, kteří s námi významné výročí
přišli oslavit. Pozvání přijali jak zástupci
z odboru školství, tak všichni bývalí zaměstnan-
ci naší MŠ, také současné ředitelky mateř-
ských škol v Kroměříži a spousta dalších.

Paní ředitelka se zmínila o mnohých zají-
mavostech, které byly zjištěny z kronik naší
MŠ a na jejichž listování a prohlížení fotogra-
fií se našel čas i prostor v průběhu celého od-
poledne. Na závěr p. ředitelka popřála ma-
teřské škole, aby i v těch dalších padesáti le-
tech tady bylo stále plno usměvavých, šťastných
a spokojených dětí i rodičů, aby zde pro děti
byly vždy i nadále takové tvořivé a vstřícné
p. učitelky jako dosud a aby se děti setkávaly
jen s milými a ochotnými provozními zaměst-
nanci.

Po těchto slovech dostala prostor hudba,
tanec a zpěv, které k oslavě rozhodně patří, a
to v podání našich nejmenších dětí, dále star-
ších absolventů mateřské školy ze ZUŠ a na-
konec z Hanáckého souboru Rozmarýnek. Za
občerstvení patří poděkování rodičům Huť-
kovým a dalším firmám, které se podílely na
přípravě. Děkujeme všem zúčastněným, že
přišli oslavit toto výročí a zavzpomínali na
těch minulých padesát let s námi.

Za kolektiv MŠ Gorkého
Andrea Čadová, zástupkyně ředitelky
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Výtvarníci vložili svůj
talent do novoročních
přání

V Galerii Artizóna v Klubu Velehradská
v Kroměříži vyvrcholilo 9. prosince úsilí členů
Sdružení přátel výtvarného umění Kroměříž-
ska, kteří se soustředili na tradiční umělec-
kou práci v závěru roku - na zhotovení autor-
ských vánočních a novoročních přání a ka-
lendářových listů. Originální přání se stala
velkým hitem, neboť krátce po zahájení ne-
bylo už co prodávat. Nicméně zbytek novo-
ročních přání alespoň zůstal na malé výstavě
až do konce roku.                      -kam-

Foto: -kam-

Od adventu do Tří králů
v podání žáků
Církevní základní školy

Biblický příběh nazvaný Od adventu do Tří
králů sehráli v pátek 19. prosince na pódiu
na Velkém náměstí ve třech představeních
žáci Církevní základní školy Kroměříž. Před-
vánoční vystoupení mělo tentokrát nový, bo-
hatší scénář. Od předcházejících se lišilo tím,
že divákům přiblížilo celý adventní čas a blí-
že představilo svaté, kteří se v kalendáři
objevují v době adventní i krátce po jejím
ukončení.

Na přípravě se podíleli pedagogové Církev-
ní základní školy, kteří zapojili více než šest
desítek žáků ze všech tříd. Vánoční hra uká-
zala smysl příprav na Vánoce, které vrcholí
oslavou narození Ježíše Krista.

-kam-

Foto: -kam-
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První přátelské setkání
se členy Klubu zdravotně
postižených z Hulína

U zrodu tohoto nového přátelství stál ná-
pad předsedkyně klubu zdravotně postiže-
ných Pavly Polákové. Navštívila nás v pora-
denském centru na základě přednášky o kom-
penzačních pomůckách, kterou jsme uspo-
řádali v hulínském kulturním domě pro čle-
ny místního klubu. Přišla s návrhem, že by-
chom mohli spolu se zdravotně postiženými

Pivní putování v roce 2008

Putování musíme začít jako každý rok změ-
nami, k nimž došlo na konci roku 2007 a
v minulém putování se už nestihly zazname-
nat. Hned 1. ledna 2008 byla uzavřena re-
staurace Straka z důvodu rekonstrukce.
V červenci pak byla znovu otevřena, bohu-
žel definitivně mizí ze seznamu pivařů. Je to
jen herna a nečepují zde žádné pivo. Další
informace - Green House ve Vážanech je už
uzavřen od května 2007!

Ze seznamu restaurací v Kroměříži si může-
me vyškrtnout Piano music bar v Moravcově
ulici. Nebyl otevřen ani v roce 2008. Od kon-
ce října je zatím přerušen provoz „U malého
Maxe“ v Janské ulici, doufejme, že je to jen
dočasně, jinak bychom v Kroměříži přišli o
další pivní značku - Černou Horu.

V průběhu roku některé restaurace změnily
značku piva: DISCO CLUB - přidal k Plzni a
Gambrinusu ještě Hoegaarden; U Dragona če-
pují Zlatý bažant 11° a Starobrno Medium; Na
Lapači zrušili Vratislav 11° - bohužel další znač-
ka opouští kroměřížské pivnice. Herna MARS
místo Budvaru 12° čepuje Plzeňský Prazdroj;
HRB BAR přešel na Holbu. Jediná změna
v názvu restaurace způsobená příchodem
nového majitele - nynější Sport bar Maracaná.

Kavárna KORZO - v červenci uzavřená
z důvodu nemoci majitelky, v září definitivně
ukončila činnost, a tak značka Lobkowicz od-
chází z Kroměříže. Ale v říjnu zahájil na stej-
ném místě činnost restaurant City bar, na čepu
má Prazdroj a Bernard 11°.

Na seznam podniků, kde nabízejí točené
pivo a není to restaurace, přibyly: Fit cent-
rum Paráda - Radegast 10°, herna Peklo - ul.
gen. Svobody - Gambrinus, občerstvení Na
Bajdě, Music club CLAN - čepuje Starobrno,
bohužel jen v pátek a v sobotu od 21 hodin.

Nyní nově otevřené restaurace: od března
to je restaurace „U Garáží“, Skopalíkova ul.,
(dříve tu byla jídelna ČSAD), na čepu má Lito-
vel 11°. Od srpna je otevřena nová restaurace

na Kojetínské ulici „Wechův dvůr“, na čepu
má Radegast 10°, Plzeňský Prazdroj a polo-
tmavý Masters 13°. Na Riegrově náměstí je ote-
vřen Havana club na místě, kde před časem
sloužil BB Snack bar. Při zahájení provozu měl
na čepu Staropramen, nyní čepuje Heineken.
Stav ke konci roku 2008 v Kroměříži:

To nejlepší na závěr loňského roku.
V Kollárově ulici v budově bývalé knihovny byla
ve sklepení otevřena restaurace Krčma U
Kalicha. Na čepu mají pivo Bernard 11° a 12°
kvasnicové pivo. Pod Domem kultury byl 22.
listopadu otevřen Bowling bar Scéna, kde při
možnosti zahrát si bowling je k dispozici to-
čené pivo všech tří značek Moravskoslez-
ských pivovarů Zubr, Holba a Litovel.

restaurace, hospody, hotely   74
občerstvení, kuželny, herny   26
Dohromady 100 míst, kde je v Kroměříži pro

milovníky zlatého moku k dostání točené
pivo.

A na jakém pivu si můžeme pochutnat? Pl-
zeňský Prazdroj, Budvar, Gambrinus, Rade-
gast, Velkopopovický kozel, Zubr, Hanušovi-
ce, Litovel, Bernard, Černá Hora, Staropra-
men, Braník, Kelt, Krušovice, Zlatý bažant,
Starobrno, Stella Artois, Hoegaarden, Maes-
tro, Heineken, Masters, Granát - celkem 23
značek.          Kroměřížský pivní turista
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Děláme to pro užitek
i pro zábavu

Od roku 2008 je v Kroměříži činný Veterán
klub Kroměříž. Svou činností navazuje na tra-
dice podobného klubu, který tu pracoval už
v roce 1967, později se jeho aktivity utlumily,
znovu se vynořil koncem 90. let minulého

z Hulína zorganizovat zábavné odpoledne
při hře v kuželky. Tato nabídka nás velmi
potěšila a s radostí jsme ji přijali.

Poradenské centrum tedy na 25. listopadu
2008 zajistilo dvě dráhy v Domově mládeže ve
Štěchovicích a mohlo se začít. Hrálo se na dvě
kola a hráči byli rozděleni do dvou týmů. At-
mosféra přátelského sportovního setkání
byla velmi dobrá a všichni hráči se navzájem
povzbuzovali k lepším výkonům bez ohledu
na to, za které družstvo bojují. Turnaj nemo-
hl skončit jinak než spravedlivou remizou. Ti
nejlepší z obou týmů byli odměněni diplomem,
taštičkou s užitečnými prezentačními mate-
riály poradenského centra (ocenění tak získali
mimo nový katalog kompenzačních pomůcek
také informační brožurky a kartičky „Jsem
neslyšící“) a nechyběla ani sladká pozornost.
Tou největší odměnou pro všechny bylo pří-
jemně strávené odpoledne. Již teď se těšíme
na další akce pořádané společně se členy Klu-
bu zdravotně postižených z Hulína.  -dk-

století a ukončil svou existenci, nebo se více
méně neprojevoval. Snad existuje dobře ve-
dená kronika, ale z nových členů o ní nikdo
nic neví, proto se opírají jen o kusé informa-
ce pamětníků. Takže už rok je na světě Vete-
rán klub Kroměříž, o.s.

„Jsme zaregistrovaní Ministerstvem vnitra
ČR jako občanské sdružení a rovněž ve Fede-
raci klubů historických vozidel ČR (FKHV), což
nám poskytuje nejen možnost testovat histo-
rická vozidla,“ říká předseda veterán klubu
ing. Tomáš Barnet. V současné době klub sdru-
žuje 22 členů z celého území bývalého okre-
su Kroměříž a ze Zlína. „Snažíme se do naší
činnosti zavádět moderní prvky komunikační
techniky, to znamená, že maximálně využívá-
me internetovou síť, elektronickou poštu, dis-
kuzní fórum, webové stránky a odkazy na
nich, naše setkání nejsou formální a šablono-
vitá, ale ryze pracovní už vzhledem k tomu,
že každý z nás je pracovně vytížen a těžko hle-
dá čas na svůj koníček. Proto se scházíme pod-
le potřeby, když se hromadí důležité záleži-
tosti,“ přibližuje činnost klubu předseda.

Mimořádně úspěšnou akcí Veterán klubu
Kroměříž byl první ročník srazu Veteránem
nejen Kroměřížskem, pořádaný 2. srpna 2008
z části na Velkém náměstí v Kroměříži pro vo-
zidla do roku výroby 1978. Plánovaný maxi-
mální počet vozidel byl 80. Nakonec dorazilo
107 vzácných strojů, z toho 48 motocyklů, 56
automobilů, jeden nákladní vůz a také dva
autobusy. Soutěžní trať veteránů vedla krajinou
kroměřížského a přerovského okresu. V jejím
průběhu se konaly zábavné soutěžní hry, na-
příklad střelba ze vzduchovky, hod klínovým
řemenem na cíl nebo na dálku, určení účelu
využití předložených předmětů nebo odhad
roku výroby jednoho z vraků motocyklů. Nej-
starší vůz Ford T pocházel z roku 1917, přijelo
i několik dámských posádek. Velkolepý sraz
zaujal jak odbornou, tak širokou laickou ve-
ř ejnost, vystavené i projíždějící veterány si
přišly prohlédnout zblízka stovky lidí. Už nyní
se plánuje další ročník.
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Jaké jsou podmínky pro členství v klubu?-
ptám se předsedy Tomáše Barneta. „Jednou
z podmínek je vlastnit automobilového nebo
motocyklového veterána staršího 25 let a níž
a pak mít chuť nebýt pasivním členem. Člen-
ství v klubu je zatím otevřené.“ A jaké výho-
dy Veterán klub Kroměříž svým členům může
nabídnout? „Poskytujeme všemožnou záso-
bu informací o autech a motorkách, o služ-
bách, nabídkách náhradních dílů, o zkušenos-
tech jiných sběratelů a podobně. Pořádáme
poznávací zájezdy, například do Vídně. Člen
klubu má výrazné slevy při testacích svých stro-
jů, členové mají slevy na setkáních nebo ba-
zarech pořádaných přátelskými kluby.“ Fi-
nančními zdroji klubu jsou členské příspěvky,
podpora  města Kroměříže pro neziskové or-
ganizace a především přízeň sponzorů. „Ale
my celou činnost neděláme proto, abychom
vydělávali, ale abychom nabídli majitelům his-
torických vozidel smysluplné naplnění jejich ko-
níčku a veřejnosti pak trochu jiný druh zába-
vy. V Kroměříži jsou k tomu všechny podmín-
ky a členové našeho klubu se mohou pochlu-
bit úctyhodnými exponáty.“

Jakým způsobem se stará auta získávají? „Ty
časy, kdy ve stodole pod hromadou sena stál
zaprášený, ale dobře zachovalý vůz, jsou už
dávno minulostí. Dnes se více kupují vozy
v různém technickém stavu a majitelé si je
v garáži renovují, popřípadě se auta dovážejí
ze zahraničí, nebo se dědí z generace na ge-
neraci.“ Co bylo impulsem k založení Veterán
klubu Kroměříž? „Nejdřív jsem vlastnil starší
motocykl Pionýr 50 ccm, s nímž jsem se zúčast-
nil originálního motocyklového závodu 24 kol

kol Kroměříže, pořádaného Michalem Su-
mem. To byly motoristické začátky. Pak jsem
uviděl větší motorku - veterána a popadla mě
nezdolná touha mít takovou doma v garáži.
Sehnal jsem ji, ale měla asi 40 procent nových
součástek, k mé smůle těch nejdražších. Začal
jsem shánět ty původní a současně s tím jsem
se pídil po technických informacích a po zku-
šenostech jiných majitelů. A už jsem byl pola-
pen. Na řadu přišla Škoda Felicia rok výroby
1960, dále pak auto Aero 30 sport cabrio rok
výroby 1935, pár přátel stejně „postižených“
a už jsem z koníčka nedokázal sesednout.
Mám radost a dobrý pocit z toho, že historic-
ké vozy jsou na cestách stále obdivovány řidi-
či daleko modernějších aut. Nikdo na ně vztek-
le netroubí, spíš přátelsky pokyne, a když
náhodou motor vynechá poslušnost, ochotně
zatlačí. Na parkovišti je lidé přicházejí prohlí-
žet a vyptávají se na detaily, zajímají se o pa-
rametry, často je to dobrá příležitost k novým
přátelstvím,“ zhodnotil vlastnictví historické-
ho automobilového veterána a svůj vztah
k němu Tomáš Barnet.            M. Karásek

Foto: -kam-
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Vánoce na zámku připravili NPÚ - Arcibiskupský zámek a zahrady, Divadelní spolek Kroměříž, Dům
kultury Kroměříž, Hortus Moraviae, a.s., ZŠ církevní Kroměříž, SVČ Šipka a ZUŠ Kroměříž.

Na zadní straně: výzdoba stropu v sala terreně Arcibiskupského zámku.
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