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Filipika
 
Milí čtenáři,
filipika patří už od antiky 
mezi stylistické prostředky 
rázné obrany proti někomu 
či něčemu. Je to název 
mnohem poetičtější než 
dnes užívané varování či 
výstraha, a proto jsem si 
ho pro červnové úvod-
ní slovo ráda vypůjčila. 
Bohužel tím poetika končí 
a pokračuji slovem rázným 
k obraně těch, kteří si 
ji plně zaslouží. Senioři 
dnes patří mezi početně 
výraznou skupinu obyvatel 
v rámci města i celé země. 
Kroměříž se snaží pomáhat 
lidem v  důchodovém věku 
hned několika způsoby: 
provozováním domovů pro 
seniory, sociálními službami 
či podporou jejich klubové 
činnosti. Bedlivě sledujeme 
situaci kolem komerčního 
„honu“ na seniory ze stra-
ny nezodpovědných pro-
dejců s nekalými prakti-
kami. Mediálně propírané 
téma se týká i Kroměříže. 
Důvěřiví lidé ve vyšším 
věku jsou takto mnohdy 
vtaženi do dramatické 
hry, která je stojí spoustu 
peněz a stresu. Za vedení 
města vyjadřuji  nesou- 
hlas s takovými obchodními 
praktikami a chci seniorům  
nabídnout informace a pod- 
poru. Podrobněji se k této 
problematice vyjadřujeme 
i uvnitř dnešního vydání. 
Věřím, že právě infor-
movanost je tou správnou 
ochranou a prevencí.

Daniela Hebnarová
starostka města
starostka@mesto-kromeriz.cz

Soutěž o nejzajímavější květinovou 
výzdobu domů a balkonů právě začíná 

...čtěte na str. 3

Kroměříž zakázala pouliční 
a podomní prodej

...čtěte na str. 4
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Velké cvičení záchranářů simulovalo únik čpavku 
ze stadionu 

Desítky houkajících hasičských  
a policejních aut, sanitky, specia-
listé v protichemických oblecích 
a hasiči v plné zásahové zbroji. 
Tak vypadalo parkoviště před 
kroměřížským zimním sta-
dionem ve středu 22. května 
dopoledne, kdy se tu odehrálo 
taktické cvičení jednotek Inte-
grovaného záchranného sboru. 
Jeho námětem byla simulovaná 
havárie chladicího zařízení na 
stadionu, z něhož unikl čpavek 
a ohrozil osoby, které se uvnitř 
nacházely. 
Cvičení, podobající se co 
nejvíce reálnému zásahu, začalo 
vyhlášením poplachu. Hasičské 
jednotky na místě zjistily roz-
sah havárie a obsluha zařízení 
je informovala o úniku asi 40 kg 
čpavku. Následoval velmi rychlý 
sled událostí. Ke stadionu vyrazili 
hasiči, sanitky, státní i městští 
policisté a okamžitě byl svolán 

Krizový štáb města Kroměříže. 
Mezi prvními na místo přijela 
speciální protichemická jed-
notka, která uvnitř zamořené 
plochy našla desítky více či 
méně zraněných osob, jinak stu-
denty Střední zdravotnické školy,  
z nichž každý měl přesně určenou 
roli, jaké zranění předstírá. 
Speciální jednotky musely 
všechny osoby evakuovat z útrob 
zařízení, dekontaminovat je  
a předat záchrance k ošetření  
a zároveň musely zajistit veškeré 
činnosti při likvidaci úniku. 
„Sto čtyři osoby byly evakuová-
ny pomocí autobusů hasičů 
a Kroměřížských technick-
ých služeb do prostor Střední 
zdravotnické školy, 14 těžce 
nebo středně zraněných bylo 
převezeno do kroměřížské ne-
mocnice,“ uvedl velitel zásahu. V 
případě reálného zásahu by bylo 
nezbytné také monitorovat směr 
větru, měřit koncentrace látky 
ve vzduchu a skrápět čpavkový 

mrak vodou. „Občané by byli 
informováni o události pomocí 
varovného systému městské 
policie, prostřednictvím we-
bových stránek, sociálních sítí, 
rozhlasových stanic a dalších 
komunikačních cest,“ uvedla sta-
rostka Daniela Hebnarová, která 
je zároveň předsedkyní Krizové-
ho štábu ORP Kroměříž. 
Prostory zimního stadionu neby-
ly pro cvičení vybrány náhodně. 
„Zařízení leží v obydlené zóně, 
schází se tu velký počet lidí  
a je tu uskladněno několik tun 
rizikového čpavku. Cvičení mělo 
prověřit připravenost záchran-
ného systému. I když existuje 
spousta proměnlivých faktorů, 
které nemůžeme nacvičit, každý 
zásah takového rozsahu je velmi 
náročný na koordinaci všech 
složek a právě tu si můžeme 
na cvičení prověřit,“ vysvětlil 
ředitel kroměřížského územního 
pracoviště HZS Zlínského kraje 
Vladimír Pitner.    (pz)

Foto: P. Zrna
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Navrhněte 
kandidáta na Cenu 
města Kroměříže 

Kroměříž – Pátý ročník Ceny 
města Kroměříže vyhlašuje zdejší 
radnice. Ocenění má být výrazem 
poděkování města vyznaným oso- 
bnostem, které se přičinily o roz-
voj a propagaci Kroměříže. Nomi-
nace radnice přijímá do konce 
června. Cenu města Kroměříže 
zastupitelstvo města uděluje 
jednou ročně za podstatný 
přínos pro město v nejrůznějších 
oblastech lidské činnosti a za 
činy hodné občanské pozornosti.  
V každém roce ji může získat jen 
jedna z nominovaných osob-
ností. „Návrhy na ocenění mo-
hou předkládat občané, orgány 
města, zastupitelé, právnické oso-
by, sdružení i jiné subjekty, které  
v Kroměříži působí. Nositelem 
ceny může být osoba starší 18 
let, která žije či působí ve městě 
Kroměříži a která se významně 
přičinila o jeho rozvoj a propa-
gaci. Chceme tímto krokem 
poděkovat a ukázat, že si svých 
významných spoluobčanů oprav-
du vážíme,“ vysvětlila radní Jarmi-
la Číhalová. Podle ní je ocenění 
spojeno s předáním čestného 
uznání, věcné ceny a peněžní 
odměny. Návrhy lze podávat 
písemně na adresu radničního 
odboru školství, sociální péče 
a kultury, nebo elektronickou 
poštou na adresu kultura@
mesto-kromeriz.cz. Nejzazším 
termínem pro doručení nomi-
nace je 30. červen. „Cenu města 
Kroměříže vyhlásíme na podzim 
při některé z významných 
společenských událostí,“ dodala 
Jarmila Číhalová.      (pz)

Cena města Kroměříže 
2009

Jan Štěpánek
pedagog, sbormistr dívčího 

pěveckého sboru SPGŠ
2010

Jaromír Hnilička
jazzový hudebník, trumpetista 

2011
Josef Kvapilík

Sdružení přátel města Kroměříže, 
Praha 
2012

Karel Janeček
houslista, hudební pedagog

KráTCE z rADnICE

Stavební úřad nařídil zabezpečení 
zchátralého domu 

Dům v ústí Riegrova náměstí 
budí už dlouhou dobu pozor-
nost kolemjdoucích. Jeho proh-
nilá střecha se propadá a riziko 
zřícení dospělo tak daleko, že 
stavební úřad kroměřížské rad-
nice nařídil provést nezbytné 
zabezpečovací práce. Ve čtvrtek 
2. května dopoledne proto mu-
sel být na čas uzavřen vjezd do 
horní části Riegrova náměstí 
a oslovená firma provedla 
nejnutnější úkony, které elimi-
novaly případné nebezpečí. 
„Dům je v insolvenčním 
řízení. Insolvenčnímu správ-
ci jsme nařídili provedení 
zabezpečovacích prací, ale 

na výzvy nereagoval. Poté, co 
střecha poklesla o dalších 30 cm 
a nebezpečí jejího zřícení opět 
vzrostlo, jsme zajistili okamžité 
provedení prací na náklady 
města,“ uvedl vedoucí staveb-
ního úřadu Miloš Prudil. Podle něj 
byla provedena jen nejnutnější 
opatření v podobě sundání 
těžké střešní krytiny a zabednění 
oken do ulice. „Náklady spojené 
se zabezpečovacími pracemi 
budeme po majiteli vymáhat,“ 
dodal Miloš Prudil, podle kterého 
zároveň stavební úřad zahájil 
řízení o odstranění nebezpečné 
stavby.                     
   (pz)

Jarní výstava Floria přilákala rekordních 
52 tisíc návštěvníků  

Sedmatřicátému ročníku tradiční 
celostátní výstavy Floria JARO, 
který se poprvé uskutečnil na 
novém výstavišti v Kroměříži, 
patří několik prvenství. Poprvé 
v historii výstav Floria překročil 
počet návštěvníků 50 tisíc 
a rekordní byl i počet 282 vysta- 
vovatelů. Ti přijeli nejen z České 
republiky, ale i ze Slovenska a 
Polska. 
„ Zájem o výstavu se ukázal hned 
první den. Stovky návštěvníků 
čekali u bran už zhruba hodinu 
před otevřením výstavy. Jako 
prozíravé se ukázalo rozhodnutí 
zprovoznit pomocné parkoviště, 
takže většina řidičů mohla par-
kovat hned vedle výstaviště. 
Šlo o první velkou výstavu Flo-
ria v novém areálu v Kroměříži 
a těší nás nejen velký zájem, 
ale především pozitivní ohlasy 
na úroveň výstavy, podobu 
výstaviště i kvalitu organizace,“ 
říká organizátor výstavy Radek 
Novotný. První den také prověřil 
dopravu v kroměřížských ulicích. 
Počáteční nápor návštěvníků byl 
během dopoledne prvního dne 
citelný zejména na křižovatkách 
poblíž výstaviště, v dalších dnech 
už ale situace zklidnila. Výstava 
trvala celkem 9 dní a po celou 
tuto dobu se těšila vyrovnané 
návštěvnosti, a to i během po-
sledního deštivého víkendu. 
Největší zájem byl tradičně  
o kvetoucí okrasné rostliny, 
stromy i keře nebo skalničky. 
Jarní Floria je v pořadí druhou 

výstavou, která se uskutečnila 
v novém areálu v Kroměříži  
a tradičně se chystá také její letní 
a podzimní část. Nejbližší akcí 
výstaviště však bude zábavná 

oslava prázdnin pro děti a jejich 
rodiče Floria PRÁZDNINY, a to ve 
dnech 22. a 23. června.       (tz, pz) 

Foto: výstaviště Floria 
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Na 1700 měření nejrůznějších 
hodnost vztahujících se k lid-
skému zdraví provedly student-
ky Střední zdravotnické školy v 
Kroměříži v pátek 10.  května v 
rámci 12. ročníku Mezinárodního 
dne ošetřovatelství. Tradiční akce 
nemívá o návštěvníky nouzi. 
Nabízí jedinečnou možnost ne-
chat si zdarma vyšetřit zdravotní 
stav a spoustu užitečných rad, jak 
pečovat o své zdraví.  
„Tradičně největší zájem je 
o měření krevních hodnot, 
jako je cholesterol, glykemie a 
určování krevní skupiny,“ proz-
radila pedagožka Střední zdra-
votnické školy Dana Aronová. 
„Velký zájem byl také o vyšetření 
kožních znamének MUDr. Hrouz-

kovou z nemocnice. Ve stanu 
zdraví jsme dělali analýzu těla, 
tedy měření procenta tuku a 
vody v těle, měřili biologický 
věk a osteoporózu. Lidé si mohli 
udělat obrázek o tom, jak na 
tom jsou se zdravím nezávisle na 
věku. A nechyběla ani první po-
moc, měření alkoholu v dechu a 
zdravá výživa.“  Každým rokem se 
mladé zdravotnice snaží připravit 
pro návštěvníky také několik no-
vinek. Těmi letošními byl přístroj 
na měření antioxidantů, které 
se vztahují k imunitě, a také 
stan relaxace, ve kterém mladí 
maséři nabízeli masáže zad, šíje 
a horních končetin. „Pro děti 
byl připraven nácvik správného 
čištění zubů  a prevence úrazů,“ 

dodala Dana Aronová. Meziná- 
rodní den ošetřovatelství, bě-
hem něhož zajišťovalo péči o 
návštěvníky na padesát studen-
tek zdravotní školy, se uskutečnil 
za podpory města Kroměříže, 
Všeobecné zdravotní pojišťovny 
a Revírní bratrské pokladny.  (pz)

Foto: P. Zrna 

Naše město si v prvních 
květnových dnech připomnělo 
68. výročí ukončení II. světové 
války a osvobození města 
sovětskou a rumunskou armá-
dou. Pietní akt se uskutečnil ve 
dnech 2. a 3. května. Ve čtvrtek 
byl připraven pietní akt u pom-
níku padlých rumunských vojáků 
na náměstí Míru, v pátek se přišli 
občané poklonit památce pre-
zidenta a armádního generála 
Ludvíka Svoboda u jeho hrobu 
na kroměřížském hřbitově. Na 
poslední válečné okamžiky 
a první svobodné dny zavz-
pomínali představitelé města, 
Svazu bojovníků za svobodu, 
členové Sdružení válečných 
veteránů ČR, Společnosti Ludvíka 
Svobody, Československé obce 
legionářské a také několik de-
sítek občanů. Aktu se ve čtvrtek 

zúčastnila i velvyslankyně Ru-
munska v České republice Danie-
la Anda Grigore Gitman a v pátek 

generální konzul Ruské fede-
race v Brně Andrej Jevgenjevič 
Šaraškin.   (pz)

Nová soutěž 
o nejkrásnější 

květinovou výzdobu 

Kroměřížská radnice se při 
příležitosti 750. výročí trvání města 
rozhodla obnovit někdejší soutěž 
nazvanou Kvetoucí Kroměříž. Jak 
vypovídá její název, cílem soutěže 
je najít taková okna, balkony a jiné 
exteriéry budov, jejichž květinová 
výzdoba se vymyká běžné praxi.
Návrh na ocenění vlastního nebo 
cizího květinami vyzdobeného 
okna, balkonu, předzahrádky, ale 
i interiéru veřejně přístupné bu-
dovy, může podat úplně každý. 
Jedinou podmínkou je místní 
příslušnost soutěžící výzdoby ke 
Kroměříži a přidruženým obcím. 
Návrh na ocenění by měl obsa-
hovat jméno majitele nebo au-
tora výzdoby, uvedení soutěžní 
kategorie (rodinné domy, bytové 
domy, exteriéry, instituce a pod-
nikatelské objekty), adresu výz-
doby, případně kontaktní adresu 
majitele či autora výzdoby. Pro 
usnadnění vyhodnocení je možné 
zaslat i klasickou či digitální foto-
grafii. Své návrhy a tipy mohou 
lidé odevzdávat osobně na 
podatelně kroměřížské radnice 
nebo na adrese zpravodaj@
mesto-kromeriz.cz. Na vítěze bu-
dou čekat zajímavé ceny.           (pz)

KráTCE z rADnICE

Lidé si přišli na náměstí zjistit, jak jsou na tom 
se zdravím 

Kroměříž vzpomínala na konec II. světové války

Ve městě se množí  
případy popíjení  

na veřejnosti
S příchodem teplého počasí se 
v Kroměříži začínají opět množit 
případy konzumace alkoholu 
na veřejných prostranstvích. 
Ve městě přitom platí obecně 
závazná vyhláška, která to zaka-
zuje. Strážníci městské policie 
řešili takové případy v průběhu 
května hned na několika místech. 
Například na Erbenově nábřeží, 
kde pokutovali a z místa vykázali 
skupinku mladých lidí ve věku od 
pětadvaceti do třiceti let.       
   (dap)

z DEníKU 
MěSTSKé pOLICIE

Osm desítek mladých cyklistů z 
celého kroměřížského regionu 
se ve čtvrtek 16. května sešlo 
na Dětském dopravním hřišti v 
Kroměříži, aby změřili své síly v 
okresním kole Dopravní soutěže 
mladých cyklistů. Soutěž, jejíž tra-
dice sahají až do 80. let minulého 
století a která prošla různými eta-
pami vývoje a zájmu, se letos set-
kala s rekordní účastí. Čtyřčlenné 
smíšené týmy školáků z regionu 
se utkaly ve čtyřech disciplínách, 
které by měl ovládat každý, kdo 

chce bezpečně jezdit na kole.  
„Tato soutěž je jedinou for-
mou dopravní výchovy pro děti 
druhého stupně základních škol 
a o to více mě těší letošní účast z 
celého okresu. V každé kategorii 
soutěží 10 družstev, což je dohro-
mady 80 soutěžících,“ prozradil 
Zdeněk Patík ze zlínského Besipu. 
Soutěžící měli za úkol absolvo-
vat test pravidel silničního pro-
vozu, jízdu podle pravidel, jízdu 
zručnosti a poskytování první 
pomoci. Nejlepších výsledků a 

postupu do krajského kola ve 
Vsetíně dosáhli žáci ze Základní 
školy Zdounky, kteří se umístili 
na prvním místě jak v mladší, tak 
i ve starší kategorii. 
Dopravní soutěž mladých cykli- 
stů se uskutečnila ve spolu-
práci s městem Kroměříž, Be-
sipem, Českým červeným 
křížem, městskou i státní policií a 
poděkování si zaslouží i Základní 
škola U Sýpek, která z řad svých 
školáků zajistila figuranty. 
   (pz)

Mladí cyklisté změřili své síly na dopravním hřišti

Foto: J. Soporský



6  2013

4

SpOLEČnOST

Kroměříž zakázala pouliční a podomní prodej 

Za poslední roky v našem městě 
vzrostl počet pouličních a podo-
mních prodejců. Dotěrní a neod-
bytní zástupci nejrůznějších 
společností většinou nabízejí po-
chybné zboží, o které ve většině 
případů vůbec nestojíme. A co 
víc, obcházejí domácnosti a ze-
jména senioři se stávají oběťmi 
jejich praktik. S tím by už ale měl 
být v Kroměříži konec. Radní ve 
čtvrtek 16. května přijali nařízení 
v podobě nového tržního řádu 
města, které podomní a pouliční 
nebo-li pochůzkový prodej na 
území města zakazuje. 
„Situace už byla dlouhodobě 
neúnosná a prodejců se v našich 
ulicích pohybuje stále více a jsou 
stále otrlejší. Zejména senioři 
neumějí nabídky takovýchto 
obchodníků rázněji odmítnout a 
mnohdy raději na jejich nabídky 
přistoupí, jen aby měli klid. Podle 

našich informací ale prodejci vadí 
mnohem širší skupině obyvatel, 
proto jsme se rozhodli pouliční a 
podomní prodej zakázat,“ uvedla 
starostka Daniela Hebnarová. 
Nové nařízení stanovuje pod-
mínky nabídky, prodeje zboží a 
poskytování služeb mimo provo-
zovnu na tržištích, předsunutých 
prodejních místech, restaurač-
ních zahrádkách, ale i během 
konání jednorázových akcí včet-
ně podomního a pochůzkového 
prodeje na území města 
Kroměříže. Prodej zboží nebo 
poskytování služeb mimo pro-
vozovnu je povoleno pouze 
v případě vánočního prodeje 
ryb, stromků, jmelí a chvojí, 
velikonočního prodeje kraslic a 
pomlázek. Zákaz se nevztahuje 
také na prodej lidového pečiva, 
květin, květinářských výrobků 
a drobných výrobků vlastní 

řemeslné a výtvarné činnosti, 
charakterizující tradiční symboly 
a svátky. Oficiálními veřejnými 
místy, kde lze zboží a služby 
prodávat, jsou Velké a Hanácké 
náměstí, tržiště ve Vejvanovského 
ulici, na vyhrazených místech  
v místních částech a na výstavišti 
Floria. 
Nový tržní řád upravuje také dobu 
prodeje zboží a služeb a vztahuje 
se i na provoz restauračních zah-
rádek. Maximální doba prodeje 
zboží a poskytování služeb v 
restauračních zahrádkách byla 
stanovena v pátek, sobotu a v den 
přecházející státem uznanému 
svátku od 6 do 24 hodin, v ostat-
ních dnech od 6 do 22 hodin. 
Úplné znění tržního řádu, včetně 
příloh a stanovených výjimek, 
najdete na webových stránkách 
města www.mesto-kromeriz.cz
                       (pz) 

KráTCE z rADnICE

Koupaliště Bajda 
zahajuje letošní sezonu  

S prvními pěknými dny finišují 
přípravy kroměřížského koupaliště 
Bajda. Zatímco v loňském roce 
musel areál sezonu kvůli rozsáhlé 
opravě zahájit s několikatýdenním 
zpožděním, letos je připraven 
přivítat první návštěvníky hned, 
jakmile to počasí dovolí. „Přípravy 
vrcholí a pokud se nějak výrazně 
neochladí, Bajda by měla zahájit 
provoz 1. června,“ potvrdil Karel 
Holík, který je pověřen vedením 
příspěvkové organizace Spor-
tovní zařízení města Kroměříže. 
Po loňské rekonstrukci, která 
zahrnovala výměnu bazénových 
van, rozvodů, přelivových žlabů 
i části chemického hospodářství, 
a byla největší opravou za po-
sledních třicet let, nabídne v 
průběhu letošního léta jediné 
oficiální kroměřížské koupaliště 
několik dalších novinek, které 
by měly návštěvníkům zpestřit a 
zpříjemnit pobyt v parných dnech. 
„Konkrétně se jedná o nové herní 
prvky pro děti a několik ven-
kovních fitness prvků pro dospělé. 
Nebudou sice k dispozici hned s 
prvním dnem provozu koupaliště, 
ale postupně je bez narušení 
provozu budeme instalovat se 
začátkem léta,“ uvedl vedoucí 
radničního odboru rozvoje města 
Vladimír Krejčíř. Potěšitelnou 
zprávou je, že beze změn zůstává 
výše vstupného, za které dospělý 
návštěvník zaplatí 50 korun za celý 
den.      (pz)

Ceník vstupného 
na koupaliště Bajda

Děti do 6 let zdarma 
Děti 6 – 15 let 25 Kč (po 16. h 15 Kč)
Dospělí 50 Kč (po 16. h 30 Kč)
Důchodci + zTp 25 Kč 
(po 16. h 15 Kč)

V minulém měsíci jsme oslo-
vili přes 1100 uživatelů Face-
booku infografikou s umístěním 
kontejnerů na starý textil, obuv a 
hračky v našem městě. Na popud 
uživatelů jsme ve spolupráci s 
Městkou policií začali také sdílet 
přehled ztrát a nálezů.
Velký ohlas měly také informace o 
proběhlé výstavě Floria Jaro 2013, 
stejně jako propagace speciální 
projekce filmu Šmejdi pro naše 
seniory.

MěSTO JE On-LInE!

„Osvěta je 
nejdůležitější“, 
říká k případům
zneužívání seniorů 
starostka města

V Kroměříži přibývá případů 
zneužívaní seniorů. Množí se 
situace, kdy jsou staří lidé mani-
pulováni a donuceni na různých 
předváděcích akcích komerčních 
firem zaplatit za zboží, které by 
si za normálních okolností nikdy 
nekoupili. Situace vyvrcholila 
před několika týdny, kdy město 
Kroměříž zjistilo, že někdo jeho 
jménem zval seniory na slavnost-
ní setkání u příležitosti jejich 
významných životních jubileí. 
Bohužel se ukázalo, že to byl 
podvod s jediným cílem – do-
stat staré lidi na prezentaci zboží, 
které firma prodávala. 
O konkrétních krocích, které hod-
lá město proti těmto praktikách 
podniknout, hovoří v rozhovoru 
starostka Daniela Hebnarová.   

Co na to jako zástupce města 
říkáte? 

Hluboce to odsuzuji, protože tyto 
společnosti už se neštítí ničeho. 
Nezdráhají se zneužít a zraňovat 
lidi na nejcitlivějších místech. Vel-
mi mě mrzí, že se celá záležitost 
odehrála v Domě kultury, který 
je naší příspěvkovou organizací. 
Samozřejmě nepodezírám pana 
ředitele, že by to udělal úmyslně. 
Prostě pronajal prostory, aniž by 
tušil komu. To se nesmí opakovat. 

V polovině května uspořádalo 
město pro seniory nad 65 let 
zdarma projekci nového filmu 
Šmejdi, který velmi reálným 
až šokujícím způsobem vy-
povídá o praktikách takových 
společností... 

Ano, jsem ráda, že se nám 
představení podařilo zorgani-
zovat v podstatě obratem poté, 
co jsme se o případech zneužití 
města Kroměříže dověděli. 
Doufám, že film vidělo co nejvíc 
lidí, kterých se to týká, protože 
osvěta je nejdůležitější. Je nutné, 
aby senioři co nejvíce věděli, o co 
vlastně jde. Že jsou tu firmy, které 
je pod záminkou příjemného set-
kání, výletu nebo naslibovaných 
benefitů zavřou do místnosti 
a donutí nakoupit pochybné 
zboží, které vůbec nepotřebují. 
My nemáme obavu o lidi, kteří 
žijí v domech pro seniory nebo 
v různých zařízeních sociálních 

služeb, ale o ty, kteří žijí ve svých 
bytech a neumějí se sami bránit. 
Toto není nešvar jen Kroměříže, 
toto je celospolečenský problém.

Co dál v rámci této prevence 
připravujete?

Pokud se ještě vrátím k těm 
předváděcím akcím, vytipovali 
jsme si některé z nich a poslali 
na ně zástupce živnostenského 
úřadu. Bohužel žádný konkrétní 
výsledek to nepřineslo. Jak-
mile se na předváděčce ob-
jevil někdo, kdo byl prodejcům 
předem podezřelý, chovali se 
velmi umírněně. Nicméně je 
důležité, aby tyhle firmy pocho-
pily, že budeme situaci sledovat. 
Dále připravujeme městskou 
vyhlášku, která v Kroměříži 
zakáže podobní prodej, další for-
mu obtěžování a manipulování s 
lidmi. A pak tady máme od února 
poradnu pro spotřebitele, která 
je lidem k dispozici každou první 
středu v měsíci od 13 do 16 ho-
din na živnostenském úřadě.  

Tedy brzy bude mít každý Kro- 
měřížan právo zavolat měst-
skou policii a požádat o po-
moc, kdykoli jej budu někdo z 
podomní prodejců obtěžovat 
svou nabídkou?

Přesně tak, protože se bude jed-
nat o porušení nařízení města.   
               Dana Podhajská

Upoutávka na dokument, jenž 
měli i kroměřížští důchodci 
možnost shlédnout zdarma.
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SpOLEČnOST, KULTUrA

Od letošního května nabyla 
účinnosti novela zákona č. 
111/1994 Sb., o silniční dopravě, 
která přinesla zásadní změny pod-
mínek pro provozování taxislužby 
a příležitostnou osobní silniční 
dopravu. Mezi nejzásadnější 
změny patří zahrnutí vnitrostátní 
příležitostné osobní silniční do-
pravy (tzv. smluvní přeprava a 
drink servisy) do taxislužby. I tito 
dopravci nyní musejí splňovat 
všechny podmínky jako stáva-

jící provozovatelé taxislužby. 
Zároveň došlo ke změnám pod-
mínek pro taxislužbu. K lepší ori-
entaci ve změnách a k usnadnění 
přizpůsobení se podnikatelů na 
nové podmínky vydalo Minis-
terstvo dopravy ČR doporučení, 
jehož celé znění je zveřejněno na 
webu http://www.mdcr.cz/NR/
rdonlyres/616EDEF3-6A87-494D-
8818-29D85010B6EF/0/Doporu-
ceni.doc 

(pz)

pro taxislužbu a příležitostnou 
osobní dopravu platí nové podmínky

Klavíristé konzervatoře sbírali 
hlavní ceny

Mládkův Banjo Band, ale řada 
dalších hudebních formací z 
celého Česka i regionu se staly 4. 
května symboly letošního open 
air setkání na Pionýrské louce. K 
dobré náladě všem, kteří si sem 
přišli letošní ročník majálesu užít, 

přispěly kapely jako hardcorová 
alternativa Nibiru, experimen-
tální Cemur Šámur z Vrchlabí, 
punkový Národní výbor nebo 
rock´n´rollový Blindfold.         (dap)

Foto: J. Soporský

Konzervatoř  Pavla Josefa Vejva-
novského v Kroměříži zazářila na 
další z mezinárodních soutěží. 
Pavel Těšík ze třídy prof. Ondřeje 
Hubáčka se stal v konkurenci pěti 
desítek mladých umělců absolut-
ním laureátem mezinárodního 
klání Pro Bohemia 2013, které 
proběhlo v dubnu v Ostravě. 
Třetí místo obsadila Vendula Gal-
dová ze třídy prof. Márie Vaitové 
a čestná uznání získaly Barbora 
Zonová (ze třídy O. Hubáčka) a 
Marie Jakabová (ze třídy prof. 
Martiny Schulmeistrové).  Hod-
noceni byli rovněž učitelé. Dip-
lom nejúspěšnějšího pedagoga 
si odvezl do Kroměříže zmíněný, 
sám velmi úspěšný, klavírista 
Ondřej Hubáček, jenž na zdejší 
konzervatoři před lety rovněž stu-
doval.                                             (řím)

Ondřej Hubáček sklízí úspěchy jako 
vynikající klavírista, ale také jako 
hudební pedagog, jehož žáci se 
v soutěžích umisťují na předních 
příčkách. 

Foto: archiv 

Multižánrový Majáles 2013

Včetně vystavení�dokladu�o�ekologické�likvidaci�Vašeho�autovraku

NA MÍSTĚ

ODVOZ A EKOLOGICKÁ�LIKVIDACE

AUTOVRAKŮ

Tel:�777�550�621,�608�749�219
Autovrakoviště Třebětice

Za�kompletní�nebo�téměř kompletní�autovrak�vyplatíme

1000,-�Kč
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Až do konce měsíce května byla 
ve foyer kroměřížské radnice k 
vidění výstava studentů Fakulty 
architektury VUT Brno, kteří z-
hmotnili své představy o tom, 
jak by mohla vypadat některá 
veřejná prostranství v našem 
městě. Výstava vzešla ze spolu-
práce městské architektky s Fakul-
tou architektury. „Už v loňském 
roce jsem požádala fakultu o 
spolupráci při řešení veřejných 
prostranství v rámci studentských 
prací. Na katedře urbanismu pro-
jevila zájem studentka 4. ročníku 
Denisa Voznicová, která pod 
vedením prof. Ing. arch. Jana 
Koutného zpracovala po urbani-
stické stránce průtah městem,“ 
uvedla městská architektka 
Radmila Vraníková. Dalším dí-
lem, které bylo možné na rad-
nici spatřit, je práce kolektivu 
studentů 5. ročníku z katedry teo-
rie památek. Pavla Dočekalová, 

Vojtěch Kmošek a Iveta Perglová 
se společně, pod odborným ve-
dením docentů Ing. arch. Josefa 
Hrabce a ing arch. Jana Hrubého, 
věnovali veřejným prostranstvím, 
konkrétně ulicím Vejvanovského, 
Tovačovského, Riegrovo náměstí 
a náměstí Míru. „Kroměříž je 
město historické a mělo by patřit 
především pěším. Proto bylo 
jedním z našich cílů vytvořit co 
nejvíce ploch pro pěší, případně 
upravit je tak, aby byl umožněn 
bezpečný pohyb na plochách se 
smíšeným provozem,“ komento-
vali své návrhy studenti.   (pz)

Studenti architektury navrhovali 
podobu veřejných prostranství 

našeho města
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750 LET TrVání MěSTA

Státní archiv Kroměříž otevírá 
výstavu Z pokladů archivu města 
Kroměříže. Ve vstupním foyer 
a přednáškovém sále nabídne 
k prohlédnutí to nejzajímavější 
ze svých fondů od 12. století 
po současnost. Výstava začíná  
6. června v 17 hodin vernisáží, je 
příspěvkem k 750. výročí trvání 
města a bude trvat celý rok až do 
června 2014.
„Kritérium výběru je jednoznačné, 
vybrali jsme to nejzajímavější, 
co tu máme. Většinu z toho jsme 
ještě nikdy nezveřejnili, lidé to 
uvidí poprvé,“ shrnula záměr 
ředitelka archivu Jitka Zezulová.
Výstava shrnuje tematické 
celky jako jsou například cechy, 
církev, státní správa, školství, 
hospodářský život města a firem 
nebo sportovní a kulturní dění.

Mezi nejstaršími dokumenty 
budou vystaveny kopie historic-
kých listin z 12. až 14. století, 
které si kroměřížský archiv půjčil 
od olomouckého arcibiskup-
ství. Jsou to zároveň jediné ex-
ponáty, které jsou pro potřeby 
výstavy do Kroměříže zapůjčeny. 
Zajímavé budou také pečetě, 
dobové hlavičkové papíry či 
účtenky kroměřížských firem a 
živnostníků, zápisy městských 
rad, kniha čestných občanů 
města, svatební smlouvy nebo 
dvoumetrová mapa z roku 
1873, která dokumentuje záměr 
postavit železniční trať mezi 
Kroměříží a Hulínem. Podle Jitky 
Zezulové chce archiv touto akcí 
zároveň naznačit, že rád přijme 
od Kroměřížanů historické ma-
teriály, které lidé doma po svých 

předcích mají a jsou ochotní je 
věnovat pro potřeby veřejnosti. 

(dap)   

Kroměřížský archiv otevírá výstavu ze svých fondů Muzeum zveřejní 
Švabinského 

neznámé práce 

Na výstavě v archivu bude mimo 
jiné vystavena i listina olomouc-

kého biskupa Karla z Liechten-
steinu-Castelkorna z roku 1692. 

Foto: archiv

Tak trochu jinak je podtitul 
výstavy Maxe Švabinského, 
kterou 19. června otevře v 
Galerii v podloubí Muzeum 
Kroměřížska u příležitosti 
umělcova 140. výročí od 
narození. 
Autoři názvem naznačují, že 
tato výstava poskytne jiný 
tematický pohled na malířovu 
tvorbu, než jaký nabízí stálá  
expozice v Památníku Maxe 
Švabinského. 
„Opakovat se nemůžeme, 
hledali jsme proto jinou 
koncepci a rozhodli jsme 
se soustředit na místa a 
osoby, které měly v životě 
Švabinského velký význam,“ 
řekl k nové výstavě ředitel 
muzea Jiří Stránský. 
Zásadním bodem výstavy je 
Kozlov u České Třebové, mís-
to, které ovlivnilo malířovu 
ranou tvorbu. Švabinský zde 
potkal svou životní lásku 
Annu, jejíž korpulentní pos- 
tava se pak odrazila v jeho prá-
ci, především v aktech. Kres-
by, grafiky, studie ke známým 
obrazům inspirované výše 
zmíněnými tématy doplní 
Švabinského známková tvor-
ba, návrhy bankovek, kari-
katury a humorné kresby. 
Pracovníci kroměřížského 
muzea a kurátorka této 
výstavy, přední znalkyně 
Švabinského tvorby Jana Or-
líková čerpali především ze 
sbírek umělcovy rodiny, takže 
návštěvníci mají možnost 
prohlédnout si práce, které 
doposud ještě vystaveny 
nebyly. 
Vernisáž se koná 18. června 
v 17 hodin a její součástí 
bude koncert Moravských 
madrigalistů Snoubení múz.
            (dap)

zahrady a Arcibiskupský zámek v Kroměříži - 15 let 
na Seznamu světového kulturního dědictví UnESCO

Přesně před patnácti lety byl 
kroměřížský Arcibiskupský 
zámek a obě zahrady zapsány 
do Seznamu světového kul-
turního dědictví UNESCO. Výbor 
světového dědictví UNESCO 
rozhodl o zápisu 2. prosince 
1998 v Kjótu. Certifikát, který 
zápis potvrzuje, podepsal gen-
erální ředitel UNESCO Federico 
Mayor Zaragoza 5. prosince 
1998, byl slavnostně předán  
11. 6. 1999 na shromáždění zastu-
pitelstva města Kroměříže, členů 
Okresního shromáždění a výz-
namných hostů. Memorandum, 
které přečetla nezapomenutelná 
Ludmila Cápková, následně po-
tvrdili účastníci svými podpisy. 
V 750leté historii našeho města 
je tato událost mezníkem, který 
přesahuje hranice města i kraje. 
Zápis na tento prestižní seznam 
inicioval a na realizaci se podílel 
Klub UNESCO již od svého založení 
v roce 1991, stal se prioritou i 
představitelů města Kroměříže, 
Okresního úřadu i Okresního 
shromáždění, realizace zápisu je 
jejich společným dílem. Jubileum 
je proto příležitostí tuto událost 
společně s patřičnou hrdostí osla-
vit hudbou i slovem. Stane se tak 

13. 6. 2013 v 19.30 na slavnostním 
koncertě ve Sněmovním sále. Na 
koncertě vystoupí studenti a pe-
dagogové  Konzervatoře P. J. Vej-
vanovského Kroměříž a Základní 
umělecké školy Kroměříž. Oběma 
školám budou při této příležitosti 
předány ceny biskupa Karla z Lich- 
tensteinu-Castelcorna. 
Součástí oslav 15. jubilea bude 
i výstava, která připomene 
přípravu a realizaci zápisu zahrad 
a zámku na seznam UNESCO v 
obrazové, dokumentační i písem-
né zkratce. Bude přístupná od 
12. 6 do 30. 9. v Arcibiskupském 
zámku. Neméně významná bude   
i  Mezinárodní konference 13. 

a 14. června 2013 v Arcibiskup-
ském zámku v Kroměříži na téma:  
„Voda pramen života“ - Vodní 
prvky a vodní stavby v historic-
kých zahradách a parcích.“
Je přirozené, že právě v Kroměříži 
našlo téma historických zahrad 
svůj prostor, neboť Květná a Pod-
zámecká zahrada představují 
vrchol zahradní kultury. Konfe-
renci tematicky doprovodí vý-
tvarné a literární práce především 
žáků přidružených škol UNESCO  
v Kroměříži, Fotoklubu Kroměříž  
a žáků ZUŠ v Kroměříži.

Eva Nováková předsedkyně 
Klubu UNESCO Kroměříž

Pamětní desky o zápisu zahrad  
a Arcibiskupského zámku  
na Seznam světového dědictví 
UNESCO byly slavnostně odhaleny 
11. června 1999. 
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750 LET TrVání MěSTA

I člověku, který se nezajímá o 
dějiny, je známý termín třicetiletá 
válka (1618-1648), spojená s bit-
vou na Bílé Hoře (1620) a zejmé-
na s velkým utrpením a zkázou. 
Lidé umírali nejen na bojištích, 
ale také při drancování vesnic 
a měst, na morové epidemie, 
které se zbídačené zemi nevy- 
hnuly. Některé obce úplně za-
nikly, v mnohých městech a 
obcí vymřela téměř polovina 
obyvatel. Hrůzy doby se nevy-
hnuly ani Kroměříži. Následkem 
válečných tažení bylo téměř 
zničeno celé město, jeho gotická 
a renesanční podoba. Vše pak 
dovršil i velký požár, který vy-
pukl jako následek drancování 
města švédským vojskem v 
červnu 1643. Oheň zničil také 
městský archiv, což je nenah-
raditelná ztráta pro poznání hi-
storie města před rokem 1643. 
Zkázu pak dovršila morová epi-
demie, která v Kroměříži vypukla 
v červnu 1645 a vyžádala si tisíce 
lidských životů.
Ale nepředbíhejme - na počátku 
17. století se stal olomouckým 
biskupem kardinál František 
Dietrichštejn, jedna z velkých 
postav nejen moravské histo-
rie. Kroměříž si zřejmě oblíbil, 
zámek se stal díky němu opravdu 
knížecím dvorem a zde se schá-
zel se šlechtici i s církevními 
hodnostáři. Zámek byl místem 
konání manských soudů, a to 
dvakrát ročně. Ve městě sídlil 
vrchní správce biskupských 
statků. Kardinál Dietrichštejn 
přivedl do Kroměříže františkány 
v roce 1606 a za městskými 
hradbami nechal postavit 
františkánský klášter (1610-
1620), který se stal cílem častých 
poutí s procesím. Klášter byl 
mnohem později přebudovaný 
na octárnu (kde se opravdu v 19. 
stol. vařil ocet) a dodnes na tom-
to místě stojí budovy, stále zvané 
Octárna (hotel a restaurace). 

Kardinál přivedl do města i jezu-
ity, kteří zde pobývali jen krátce a 
odešli do nedalekého Uherského 
Hradiště. Dietrichštejn podporo-
val výstavbu měšťanských domů, 
bohatý život na zámku pak měl 
vliv i na rozvoj života ve městě – 
konaly se týdenní i výroční trhy, 
kam přijížděli kupci i kupující 
z blízka i daleka, dařilo se zej-
ména řemeslníkům. Opraveny 
byly kanovnické domy, Kovářská 
i Vodní brána, nechal postavit 
probošství naproti kostelu sv. 
Mořice. 
Ale již v roce 1619 přitáhlo k 
městu císařské vojsko – vypálilo 
blízké vesnice – Oskol, Bělidla 
a Štěchovice. V tomto roce 
byl zajat vzbouřenými stavy 
kardinál Dietrichštejn a jako 
nepřítel Moravy vypovězen za 
hranice, jeho statky byly za-
baveny a předány „zimnímu“ 
králi Fridrichu Falckému. Brzy 
se ale kardinál vrací na biskup-
ský stolec, získává zpět majetky 
i moc a ještě horlivěji rekatoli-
zuje Moravu. Pro Kroměříž to 
znamená návrat k budování a 
rozvoji – je dokončena stavba 
radnice, budována zámecká 
knihovna a získal pro biskupství 
právo razit mince, to je počátek 
slávy kroměřížské mincovny. 
Dodnes nám působení olo-
mouckého biskupa kardinála 
Dietrichštejna připomíná – mimo 
jiné kroměřížský městský znak – 
vinařské nože v zlatočerveném  

poli, které jsou rodovým znakem 
Dietrichštejnů.
V roce 1636 kardinál umírá a 
olomouckým biskupem se stal 
Leopold I. Vilém Pasovský, který 
byl současně i vrchním velitelem 
císařských vojsk. Třicetiletá válka 
byla v plném proudu. V červnu 
1643 dobylo švédské vojsko 
pod vedením generála Torsten-
sona a za podpory vzbouřených 
Valachů Kroměříž. I když město 
bránilo jen málo vojáků, odmítlo 
se a tak během krátké doby byly 
proraženy hradby a plenitelé 
vtrhli do města. 
V kroměřížském státním okres-
ním archivu je uložen spis 
týkající se právě výčtu škod 
způsobených tímto vpádem. 
Zajímavé je, že tato „Zpráva v 
příčině dobití a zkažení města 
Kroměříže od lidu švédského 
v létu 1643 “ byla vypracována 
na žádost pražského kanovníka 
Tomáše Pešiny z Čechorodu 
(1629-1680), který je autorem 
díla Moravopis, vydaného v 
roce 1663. Autor Zprávy věnuje 
pozornost zejména specifikaci 
„pokladu kostelního při farním 
kostele Panny Marie před Švejdú 
se nacházejícího, který při zkázi 
města ve Švejdy zhynul“.
V roce 1648 válka skončila a 
zanechala po sobě zpustošenou 
zemi, která čekala na svou ob-
novu, tak jako téměř zničené 
město Kroměříž.

Státní okresní archiv Kroměříž 

Švédské nebezpečí a Kroměříž za třicetileté války 
(1643)

CO VíTE O KrOMěřížI

KrOMěříž
 přED 100 LETY

Vážení čtenáři, 
naše krátká exkurze do dějin města 
na stránkách Kroměřížského zpra-
vodaje pokračuje 6. soutěžní 
otázkou. Minule jste správně 
odpovídali, že biskupem, kterému 
se podařilo obnovit činnost man-
ských soudů a sněmů, byl Sta-
nislav Thurzo. 

z došlých odpovědí jsme 
vylosovali tyto výherce: 

Jaroslava Stejskalová 
Alena řezníčková

Stanislav Vrána

Otázka č. 6
Jaká památka na biskupa 

kardinála Dietrichštejna 

dodnes zůstala  

v heraldickém znaku města 

Kroměříže?  

Správné odpovědi označené he-
slem „Soutěž - 750 let“ posílejte  
na adresu zpravodaj@mesto-
kromeriz.cz, nebo na adresu: 
Kroměřížský zpravodaj, Velké 
náměstí 115, 767 01 Kroměříž. 
Nezapomeňte uvést svou adresu a 
telefonní kontakt.

„Zprávy v příčině dobití a zkažení města Kroměříže od lidu švédského  
v létu 1643” (B-a 1, Archiv města Kroměříže, inv.č.2046)

nejbližší akce spojené s oslavami 750. výročí trvání města
6. 6. z pOKLADŮ ArCHIVU MěSTA, vernisáž výstavy, Státní okresní archiv Kroměříž

7. 6. nOC GALErIí, Arcibiskupský zámek, Muzeum Kroměřížska, Galerie Orlovna
12. - 14. 6. DnY zAHrAD A záMKU,

18. 6. MAX 140 - vernisáž výstavy, Muzeum Kroměřížska
21. 6. MULTIžánrOVÝ HUDEBní pIKnIK - Evropský den hudby, Květná zahrada

27. - 30. 6. VIVAT AMADEUS, Arcibiskupský zámek, Podzámecká zahrada
12. a 13. 7. DOBYTí KrOMěřížE ŠVéDSKÝMI VOJSKY, Pionýrská louka
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KALEnDárIUM AKCí

KOnCErTY

● 3. 6. 4TET, Dům kultury, zač. 
v 19 h
● 5. 6. XIX. pErCUSSIOn SHOW, 
Dům kultury, zač. v 18 h
● 13. 6. SLAVnOSTní KOnCErT 
K 15. VÝrOČí zápISU MěSTA 
nA SEznAM UnESCO, 
Sněmovní sál Arcibiskupského 
zámku, zač. v 19.30 h
● 16. 6. IrSKÝ DEn – BrAn (Cz) 
+ CATHY DAVEY, Starý pivovar, 
zač. v 19 h
● 27. 6.  rEQUIEM, Sněmovní 
sál Arcibiskupského zámku, zač. v 
19 h
● 28. 6.  MOzArT V prAzE, 
Sněmovní sál Arcibiskupského 
zámku, zač. ve 21 h
● 29. 6.  VIVAT AMADEUS, Sala 
terrena Arcibiskupského zámku, 
zač. ve 14 h

DIVADLO

● 14. 6. MAnžEL prO OpALU, 
Dům kultury, zač. v 18 h

záBAVA

● 8. 6. AFrICKÝ DEn 2013, 
Květná zahrada, zač. v 16 h
● 21. 6. MULTIžánrOVÝ pIKnIK, 
Květná zahrada, zač. ve 14 h

TAnEC

● 8. 6. DEn TAnCE 2013, Velké 
náměstí, zač. v 9 h

OpErA

● 28. 6.  KOUzELná FLéTnA, 
Nadsklepí, zač. v 16 h

AKCE prO DěTI

● 22. 6. FLOrIA prázDnInY: 
TrOSEČníK A DVA rOKY 
prázDnIn, vystoupí Majda z 
Kouzelné školky, zač. v 16.30 h
● 23. 6. FLOrIA prázDnInY: 
TrOSEČníK A DVA rOKY 
prázDnIn, vystoupí Michal z 
Kouzelné školky, zač. v 16 h
● 29. 6.  rOKOKOVé HráTKY, 
Podzámecká zahrada, zač. v 16 h

VÝSTAVY 

● 6. 6. z pOKLADŮ ArCHIVU 
MěSTA KrOMěřížE, Státní 
archiv Kroměříž, vernisáž v 17 h
● 7. 6. pETr nAŠIC: AMADEUS 
VE FOTOGrAFII, Arcibiskupský 
zámek, vernisáž ve 20.30 h
● 12. 6 VÝSTAVA 
přIpOMínAJíCí příprAVU 
A rEALIzACI zápISU 

ArCIBISKUpSKéHO záMKU A 
zAHrAD nA SEznAM UnESCO, 
Arcibiskupský zámek, do 30. 9. 
● 19. 6. MAX ŠVABInSKÝ TAK 
TrOCHU JInAK, Muzeum 
Kroměřížska, vernisáž v 17 h
● 24. 6. ČErná A BíLá: 
JInDřICH ŠTrEIT 
(FOTOGrAFIE) A MOnIKA 
VOSYKOVá (SOCHY A SKLO), 
Galerie Orlovna, vernisáž v 17 h
● 27. 6. EXHIBITIOn Munch, 
Nadsklepí, zač. ve 20.30 h
● FOTOGrAFIE 
KrOMěřížSKÝCH UDáLOSTí, 
Muzeum Kroměřížska, do 1. 9.
● OSLAVY ŠEDESáTÝCH 
nArOzEnIn MAXE 
ŠVABInSKéHO V KrOMěřížI 
V rOCE 1933, Muzeum 
Kroměřížska, do 31. 12. 2013
● COrpOrA S - Mikoláš 
Axmann, Dušan Černý, Jiří 
Mikeska, Michal Šarše, Pavel 
Šlégl, Petr Štěpán,  
Galerie Orlovna, do 16. 6.
● JITKA CHUrá: MALBY A 
pASTELY, Radniční sklípek, do 
7. 7.
● VíTězSLAV BUMBA: AKT A 
GLAMOUr, Fotogalerie Scéna, 
do 13.7. 
● 15. 6. MILOSLAV MUCHA 
– výstava fotografií, U Zlatého 
kohouta, potrvá do poloviny 
července
● pAMáTníK MAXE 
ŠVABInSKéHO - přehlídka 
všech období a technik tvorby 
kroměřížského rodáka, Muzeum 
Kroměřížska, stálá expozice
● přírODA A ČLOVěK - fauna, 
flóra a archeologické nálezy z 
regionu, Muzeum Kroměřížska, 
stálá expozice
● HISTOrIE UKrYTá pOD 
DLAžBOU MěSTA - kulturně-
historický obraz města Kroměříže 
od jeho vzniku do raného 
novověku, sklepní prostory 
Muzea Kroměřížska, stálá 
expozice

přEDnáŠKY

● 1. 6. SETKání S 
BIOTrOnIKEM TOMáŠEM 
pFEIFFErEM, Muzeum 
Kroměřížska, zač. v 9 h

KOnFErEnCE

● 13. a 14. 6. HISTOrICKé 
zAHrADY KrOMěříž 2013 
„VODA prAMEn žIVOTA“,  
Arcibiskupský zámek

KInO nADSKLEpí

● 1. 6. HYpnOTIzér,  
 zač. ve  20.30 h
● 2. 6. HYpnOTIzér, zač. v 18 h

● 2. 6. pAřBA nA TřETí,  
 zač. ve 20.30 h
● 3. 6. pAřBA nA TřETí,  
 zač. v 18 h
● 3. 6. rYCHLE A zBěSILE 6,  
 zač. ve 20.30 h
● 6. 6. STAr TrEK: DO TEMnOTY,  
 zač. ve 20.30 h
● 7. 6. STAr TrEK: DO TEMnOTY,  
 zač. v 18 h 
● 7. 6. AnnA KArEnInA,  
 zač. ve 20.30 h
● 8. 6. STAr TrEK: DO TEMnOTY,  
 zač. ve 20.30 h
● 9. 6. STAr TrEK: DO TEMnOTY,  
 zač. v 18 h
● 9. 6. BíDníCI, zač. ve 20.30 h
● 10. 6. VELKÝ GATSBY,  
 zač. v 17.30 h
● 10. 6. STAr TrEK: DO TEMnOTY,  
 zač. ve 20.30 h
● 13. 6. TrAnS, zač. ve 20.30 h
● 14. 6. TrAnS, zač. v 18 h
● 14. 6. HUrá nA FrAnCII,  
 zač. ve 20.30 h
● 15. 6. pODFUKářI, zač. v 18 h
● 15. 6. HUrá nA FrAnCII,  
 zač. ve 20.30 h
● 16. 6. HUrá nA FrAnCII,  
 zač. v 18 h
● 16. 6. pODFUKářI,  
 zač. ve 20.30 h
● 17. 6. TrAnS, zač. v 18 h
● 17. 6. pODFUKářI,  
 zač. ve 20.30 h
● 20. 6. pO zánIKU zEMě,  
 zač. ve 20.30 h
● 21. 6. MUž z OCELI,  
 zač. v 17.30 h
● 21. 6. pO zánIKU zEMě,  
 zač. ve 20.30 h
● 22. 6. pO zánIKU zEMě,  
 zač. v 18 h
● 22. 6. MUž z OCELI,  
 zač. ve 20.30 h
● 23. 6. MUž z OCELI,  
 zač. v 17.30 h
● 23. 6. pO zánIKU zEMě,  
 zač. ve 20.30 h
● 24. 6. pánI MAJí rADŠI  
 BLOnDÝnKY,  
 zač. v 18 h
● 24. 6. pO zánIKU zEMě,  
 zač. ve 20.30 h
● 30. 6. SVěTOVá VáLKA,  
 zač. ve 20.30 h

LETní KInO
 

● 1. 6. ADéLA JEŠTě  
 nEVEČEřELA, Velké náměstí,  
 zač. ve 21.15 h
● 8. 6. AFrIKA: DIVADLO JárY  
 CIMrMAnA, Květná zahrada,  
 zač. ve 21.15 h
● 14. 6. SLAMěnÝ KLOBOUK,  
 Velké náměstí, zač. ve 21.15 h
● 21. 6. SLAMěnÝ VDOVEC,  
 Květná zahrada, zač. ve 21.15 h
● 21. 6. F. L. VěK, Velké náměstí,  
 zač. ve 21.15 h
● 28. 6. FALCO, Velké náměstí,  
 zač. ve 21.15 h

● 29. 6. AMADEUS, Velké  
 náměstí, zač. ve 21.15 h

BIJáSEK

● 2. 6. KráLOVSTVí LESníCH  
 STrážCŮ, zač. v 15.30 h
● 9. 6. KIrIKOU V DIVOČIně,  
 zač. v 16 h
● 16. 6. AŤ žIJí DUCHOVé,  
 zač. v 16 h
● 23. 6. O MYŠCE A MEDVěDOVI,  
 zač. v 15.30 h
● 30. 6. UnIVErzITA prO  
 příŠErKY, zač. v 15.30 h
● 30. 6. UnIVErzITA prO  
 příŠErKY, zač. v 18 h

KánOn

● 5. 6. STAr WArS 1, zač. v 16 h
● 12. 6. TrAInSpOTTInG,  
 zač. v 16 h
● 19. 6. zTrACEnO V přEKLADU,  
 zač. v 16 h
● 29. 6. AMADEUS, zač. v 17.15 h
● 26. 6. něKDO TO ráD HOrKé,  
 zač. v 16 h
  

ArT FILM

● 5. 6. JIMMI HEnDrIX,  
 zač. ve 20.30 h
● 12. 6. HLOBOKO, zač. ve 20.30 h 
● 19. 6. FULMAYA, DěVČáTKO  
 S TEnKÝMA nOHAMA,  
 zač. ve 20.30 h
● 26. 6. BLInG rInG,  
 zač. ve 20.30 h

KLUB ČESKÝCH 
TUrISTŮ

● 5. 6. nEW YOrK, foto M. Pilát. 
● 12. 6. ČASnÝM pODzIMEM, 
foto Dr. Voňka 
● 19. 6. DrážĎAnY A OKOLí, 
foto p. Pospíšil
● 26. 6. pODzIMní VÝLETY, foto 
Dr. Voňka

JAzz KLUB

● 13. 6. HUDEBní zAHráDKA,  
 zač. v 18 h
● 27. 6. HUDEBní zAHráDKA,  
 zač. v 18 h

KnIHOVnA 
KrOMěřížSKA

● 4. 6. CO SE pIJE V EVrOpě, 
povídání o nápojích evropských 
národů, zač. v 16 h 
● 5. 6. „DO TřETICE…“, výtvarný 
ateliér pro veřejnost, vernisáž v 
17 h, do 30. 6.
● 5. 6. HUDEBní AKADEMIE, 
zač. v 16.30 h
● 7. 6. SLOVEnSKY VESELE A 
HrAVě, setkání s žáky ZŠ Oskol, 
zač. v 9.45 h 
● 10. 6. SEMInář přEDáVání 
znALOSTí O DYSLEXII V 
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zAJíMAVOSTI

Lidmila Kábrtová: 
Koho vypijou lišky
Je padesát slov hodně, nebo 
málo na to, aby se v nich dalo 
říct vše podstatné? Malá El žije  
v Československu sedmdesátých 
let. Zvláštní výchova a pato-
logické vztahy, jimiž je obklope-
na, ji uzavírají do izolace a El se 
postupně propadá do beznaděje. 
Toto vyprávění na pomezí prózy  
a poezie je lakonické, anekdotické, 
výraznou roli v něm hraje pointa 
jednotlivých minipříběhů. Každá  
z kapitol má přesně padesát 
slov, je příběhem sama o sobě  
a zároveň přidává další kamínek 
do mozaiky celé knihy. 

www.knihkm.cz

KnIžní nOVInKY

Druhý ročník akce nazvané Noc galerií připravil na pátek 7. červen Arci-
biskupský zámek se svými partnery. Jak lze vyvodit ze samotného náz-
vu návštěvníkům se otevřou nejvýznamnější galerie v městě a nabíd-
nou sérii vernisáží, performací, koncertů a především bezplatný vstup 
až do pozdních večerních hodin. Navštívit budete moci Arcibiskupský 
zámek, Muzeum Kroměřížska a Galerii Orlovna. Na Noc galerií o víken-
du 8. a 9. června naváže Víkend otevřených zahrad, který má podobu  
oblíbených komentovaných prohlídek Podzámecké a Květné zahrady. 
„Tato akce lidem otevírá možnost nahlédnout do běžně nepřístupných 
zahrad, ale také poznat své oblíbené parky novým způsobem. 
Veřejnost se  může seznámit s přístupem odborníků v otázkách zeleně 
a získat nový pohled na její funkci a význam v životě,“ upřesnil kastelán 
Arcibiskupského zámku Martin Krčma.                  (pz)

Kroměřížské galerie a zahrady 
se otevírají veřejnosti 

SYSTéMU ODBOrnéHO 
VzDěLáVání, zač. ve 13 h
● 11. 6. zDrAVá VÝžIVA prO 
DIABETIKY, beseda, zač. ve 
14.30 h
● 20. 6. AUTOrSKé ČTEní S A. 
GOLDFLAMEM, pro děti ZŠ
● 24. 6. MEzInárODní DEn 
BOJE prOTI DrOGáM, výstava, 
do 28. 6.
● 26. 6. KOnFErEnCE U příLE-
žITOSTI MEzInárODníHO DnE 
BOJE prOTI DrOGáM,  
zač. v 9.15 h
● 27. 6. AKADEMIE 3. VěKU, 
Arcibiskupské vinné sklepy, zač. 
ve 14.30 h
● 27. 6. rUČně LITé SVíČKY A 
GLYCErInOVá MÝDLA, prodej 
výrobků z chráněné dílny, zač. 
ve 14 h
● HErALDICKÝ GLOBUS 
KrOMěřížSKA, výstava 
odznaků s heraldickým námětem 
měst a obcí kroměřížského 
okresu, do 30. 9. 
● nOVInY VE SVěTě AnEB SVěT 
V nOVInáCH, výstava novin z 
celého světa, do 30.6.
● „znáTE KrOMěřížSKÝ 
ArCHIV?“, prezentace činnosti 
Státního okresního archivu 
Kroměříž, do 10. 6. 

zUŠ

● ABSOLVEnSTKá VÝSTAVA 
žáKŮ VÝTVArnéHO OBOrU, 
foyer školy a Galerie Pod 
Střechou, do 30. 6.
● 1. a 2. 6. HOUSLOVá SOUTěž 
ArCHETTI In MOrAVIA, sál ZUŠ
● 6. 6.  SLíDI ČI – záVěrEČné 
VYSTOUpEní žáKŮ II. st. 
LITErárně DrAMATICKéHO 
OBOrU, amfiteátr na Hanáckém 
náměstí, zač. v 19 h
● 10. a 11. 6. záVěrEČné 
VYSTOUpEní TAnEČníHO 
OBOrU
* 13. 6. KOnCErT EVY 
BEnEŠOVé A HOSTŮ, sál ZUŠ
● 14. 6. OSLAVY UnESCA K 
750. VÝrOČí TrVání MěSTA, 
recitační vystoupení žáků 
Literárně dramatického oboru
● 23. 6. MODLITBA z ArCHY,  
vystoupení Literárně drama-
tického oboru, amfiteátr na 
Hanáckém náměstí 

STUDIO KAMAráD

● 28.- 29.6. LETní DěTSKá 
BUrzIČKA OBLEČEní, OBUVI 
AJ.

TJ SOKOL

● 9. 6. DěTSKÝ DEn 
na Malém Sokoláku,  
(vchod od hypermarketu Albert), 
Zač. v 14.00 h

Letos poprvé se v Kroměříži 
uskutečnila Noc literatury. 15. 
května se město přidalo k oblí-
benému celoevropskému pro-
jektu, kdy je návštěvníkům před- 
stavována netradičním způso-
bem současná evropská litera-
tura. V Knihovně Kroměřížska, 
v hotelu U Zlatého kohouta  
a v Arcibiskupském zámku před- 
čítali herci v pravidelných půl-
hodinových intervalech od 18 
do 23 hodin úryvky z děl Jonase 
Jonassona, Eleny Ferrante a Er-
wina Mortiera. Knihy vybrali pra-
covníci zahraničních kulturních 
institutů ze sdruženi EUNIC (Eu-
ropean Union Natio-nal Institutes 
for Culture).

(dap)

Herci předčítali 
úryvky ze sou-
dobé literatury

Arcibiskupský zámek a zahrady 7. 6. 2013
16.30 – 17.15 h Manský sál - zahájení výstav Artemisia Gentileschi, 
David rozjímající nad Goliášovou hlavou: Restaurování 2011 - 2012  
a Stín kvetoucí sakury – výběr japonského umění z českých sbírek
20.00 h, návštěvnické centrum - Zahájení výstavy Vivat Amadeus- 
fotografie a video z natáčení filmu M. Formana Amadeus v Kroměříži

Komentované prohlídky expozic II. patra:
17.30 h – Stín kvetoucí sakury
18.30 h – Artemisia Gentileschi
19.00 h – Nová expozice 500 let zahradní kultury v Kroměříži
19.30 h – Nová expozice hudební sbírky a Manský sál Hudbou akci 
doprovodí žáci ZUŠ Kroměříž (Obrazárna a Historické sály II. patra)
program pro děti:
16.00 – 18.00 h Výtvarně-naučná dílna v obrazárně - Tajemství zá-
mecké kaple

Galerie Orlovna 7. 6. 2013
17.30 a 21.00 h - komentované prohlídky výstavy CORPORA S a 
Arcibiskupské vodárny. CORPORA „S“ - Výstava významné umělecké 
skupiny: Mikoláš Axman, Dušan Černý, Jiří Mikeska, Michal Šarše, 
Pavel Šlegl, Petr Štěpán 

Muzeum Kroměřížska 7. 6. 2013
16.00 – 22.00 h, komentované prohlídky: 
Památník Maxe Švabinského – komentované prohlídky rozsáhlé 
expozice mapující celé tvůrčí období významného českého malíře 
a grafika a kroměřížského rodáka, jehož 140. výročí narození si letos 
připomínáme. Pro děti zábavné kvízy a hádanky. 
Kroměřížské události – komentované prohlídky kolekce 200 foto-
grafií ze sbírek muzea zachycujících významné události ve městě od 
roku 1860 do poloviny 20. století. Výstavu doplňují snímky z posled-
ní návštěvy Maxe Švabinského v Kroměříži v roce 1933.

pátek 7. 6. - DOprOVODnÝ prOGrAM: 
21.00 – 22.30 h, Rozsviťme je! - Světelná show na náměstí a fasádách 
zámku. Občerstvení na nádvoří zámku, ochutnávka vín, ochutnávky 
čokolády, kostýmové prohlídky městem, Biskupští Manové

Turnaj ve scrabble vyhrál rodák z Kroměříže
Druhý ročník scrabblového turnaje hostil 11. května klub Starý pi- 
vovar. Setkání, které je kvalifikací České asociace Scrabble na letošní 
mistrovství republiky, přilákalo 42 hráčů, kteří se věnují této popu-
lární hře se slovy. „Vítězem turnaje se stal kroměřížský rodák Ja-
romír Buksa, který porazil sedm z devíti soupeřů a měl nejlepší 
skóre, vypočtené z mnoha dílčích faktorů, jako je počet začínání, 
síla soupeře, rozdíl skóre, počet bodů, které soupeři daného hráče 
v celém turnaji uhráli atd.,“ uvedl Radek Mannheim. Druhý skončil 
Pavel Vojáček z Prahy, který je shodou okolností předsedou České 
asociace scrabble, a třetí místo obsadil Vít Sázavský, jinak muzikant 
někdejší legendární folkové kapely Nerez.                    (pz)
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Život každého z nás závisí na 
vodě, její kvalitě a dostupnosti. 
Uvědomuje si vlastně člověk, jak 
je pitná voda vzácná a důležitá? 
Jak bychom mohli my sami po-
moci zachování vodních zdrojů 
pro další generace? Nad touto 
problematikou se na konci dub-
na zamýšleli žáci ZŠ Zachar. V 
rámci dvoudenního celoškolního 
projektu, inspirovaného slo-
ganem Mezinárodního roku vod-
ní spolupráce 2013 “Vody není 
nekonečně, užívejme ji společně”, 
se stali organizátory vlastní 
ekologické konference. Během 
prvního dne se žáci ve smíšených 
skupinách věnovali pod vedením 
vyučujících různým tématům, 
druhý den byl pak věnován sa-
motné konferenci, kdy se jed-
notlivé skupiny navzájem sezná- 
mily s výsledky své práce. Nabíd-
ka témat byla velmi široká. Mladší 
děti se například vžily do pocitů 
nešťastného vodníka, kterému 
člověk svým bezohledným cho-
váním ničí domov, vytvořily 
funkční model koloběhu vody 
v přírodě, zpracovaly plakáty, 
upozorňující na zbytečné plý-

tvání vodou, zkoumaly jednodu-
ché metody čištění vody a vyro- 
bily vlastní ekologickou stol-
ní hru. Starší žáci se věnovali 
porovnání spotřeby vody v 
České republice a ve světě, 
prostřednictvím dotazníku se 
dozvěděli, zda občané Kroměříže 
plýtvají vodou, studovali vlast-
nosti vody a možnosti jejího 
čištění, počítali uhlíkovou stopu, 
vznikající při výrobě balené 
vody, zjišťovali, které restaurace 
v Kroměříži podávají vodu z ko-
houtku, a vytvořili tabule naučné 
stezky, seznamující s vodními 
ekosystémy v Kroměříži. Některé 
ze skupin se zabývaly možnostmi 
ochrany před povodněmi, při 
získávání podkladů pro vytvoření 
velké povodňové mapy a kroniky 
povodní navštívily Státní okresní 
archiv Kroměříž. Všichni účastníci 
konference si za svou snahu jistě 
zaslouží uznání. Doufáme, že 
díky znalostem získaným během 
projektu, si žáci uvědomí, jak je 
voda pro život na Zemi důležitá a 
budou se aktivně podílet na její 
ochraně. 

Mgr. Magdaléna Koukalová

V Oblastní charitě Kroměříž se  
11. května sešlo kolem stovky lidí, 
aby společně posnídali fairtra-
dové a lokální potraviny. Vyjádřili 
tak podporu produktům, při 
jejichž výrobě byl brán ohled na 
lidská práva, životní prostředí a 
nebyla zneužita dětská práce. 
Stalo se tak na Světový den 
pro fair trade, který se druhou 
květnovou sobotu slaví již 
desátým rokem po celém světě. 
Happening Férová snídaně 
proběhl v ČR už potřetí a jeho ce-
lorepublikovým koordinátorem 
je nezisková organizace NaZemi. 
Snídalo se v téměř 90 městech. 
„Prvně byl v plánu piknik v 
Podzámecké zahradě, ale deštivé 
počasí nám to neumožnilo. 
Snídaně se tudíž přesunula do 
prostor charity. Ačkoliv jsme 
čekali, že dorazí jen pár jedinců, 
byli jsme příjemně překvapení. 
Je vidět, že Kroměříž udělala od 
loňského roku veliký pokrok, a 
společně s ostatními členy řídící 
skupiny čekáme, že zanedlouho 
se staneme dalším fairtradovým 
městem. Momentálně jsou v 
České republice 4,” uvedla k akci 

Eva Smělíková, jedna z organizá-
torek Férové snídaně v Kroměříži. 
Fairtradové výrobky lze zakoupit 
nejen ve specializovaných prode-
jnách a zdravých výživách, ale 
také v supermarketech Makro, 
Tesco, Kaufland, DM drogerii či 
Marks and Spencers. (es)

Co je fair trade? 
Fair trade je způsob obchodu 
dávající drobným pěstitelům, 
řemeslníkům i zaměstnancům z 
tzv. rozvojových zemí příležitost 
uživit se vlastní prací za 
důstojných podmínek. Pokud si 
český spotřebitel koupí fairtra-
dový výrobek, má jistotu, že za 
ním nestojí například zneužívání 
dětské práce, nelidské pracovní 
podmínky, či devastace životního 
prostředí.     (es)

Ve dnech 10. a 11. května 
pořádal Rally Klub historických 
automobilů v Sedlišti na jižním 
Plzeňsku 2. ročník Podbrdské 
rallye legend 2013. Na startu 
stanulo 76 vozů a mezi nimi i 
BMW kroměřížských závodníků 
Michala a Marka Sumových. 
Připravena byla rychlostní 
zkouška v délce 7,31 kilome-
tru, která se jela třikrát v jednom 
směru a třikrát ve druhém směru. 
Celkem tedy šest RZ a průjezdů. 
Michal Sum se spolujezdcem Ja-

roslavem Malým obsadili 2. místo 
ve své třídě a celkově skončili 
na krásném 4. místě. Jeho syn 
Marek Sum se spolujezdcem Ro-
manem Zimčíkem byli ve třídě 
třetí a celkově osmí. V čem tkví 
úspěchy Sumovy rodiny? Povídá 
se, že svůj podíl na tom má fakt, 
že proudnice jejich vozů ne-
musejí obtékat reklamní nápisy 
na karoserii. Inu, posuďte sami.   
    (pz)

Foto: Jan Merta

Mezitřídní konference 
“Voda pro život”

Snídali, aby podpořili fair trade 
a lokální výrobce 

Kroměřížské legendy 
na podbrdské rallye 

IN
ZE

RC
E

STĚHOVÁNÍ 

Čechmánek 

Kompletní	  stěhovací	  služby	  

Stěhujeme	  byty,domy,firmy,nebytové	  prostory.	  

Vyklidíme	  Vaš	  sklep,půdu,garáž,chatu	  .	  .	  .	  

Individuální	  a	  profesionální	  přístup	  ke	  každé	  
zakázce.	  

Kilometry	  po	  městě	  zdarma!Patra,víkendy,svátky	  
bez	  příplatků!Příjezd	  i	  odjezd	  zdarma!	  

Nákladní	  auto	  a	  dva	  	  stěhováci	  650,-‐/hod	  

Rady	  jak	  se	  připravit	  na	  stěhování	  naleznete	  na	  

WWW.STEHOVANIKROMERIZ.CZ	  

	  	  	  	  	  	   	  	  	  773	  953	  048	  
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Ve čtvrtek 25. dubna proběhla v 
Domě kultury ve Vsetíně ojedinělá 
akce pro seniory,  nazvaná Senior-
STAR. Celkem 13 seniorů nad 60 
let zastupující 4 kraje republiky 
reprezentovalo ve Vsetíně svoje 
město, svůj region a předvedlo 
pěvecký talent a dovednost před 
odbornou porotou i diváky. Sálem 
však nevládlo soutěžní napětí, ale 
spíše radost nad společným se-
tkáním u zpěvu, u pěkné písničky, 
ať už s doprovodem cimbálovky, či 
vlastní harmonikou. K vydařeným 
výkonům soutěžících přibylo v 
přestávce i hudební a pěvecké 
vystoupení patronky soutěže Zu-

zany Lapčíkové a figurální tance 
dětí z Malé Jasénky.  Vedle vyni-
kající přátelské atmosféry byly 
úžasné i samotné výsledky, ze-
jména pro nás, Kroměřížany. První 
místo v soutěži vybojoval „náš“ 
Ing. Tomislav Kolařík, který se při 
zpěvu sám doprovázel na akor-
deon. Jeho vystoupení doprová-
zely i promítané záběry Kroměříže, 
která právě slaví 750 let trvání 
města. Na závěr všichni účastníci 
SeniorSTAR 2013 získali od pa-
tronky soutěže Zuzany Lapčíkové 
i dalších členů poroty zasloužené 
uznání za předvedené výkony.

Zdena Dočkalová

V našem zařízení si každoročně 
připomínáme původně pohan-
ský zvyk, který dnes známe jako 
Pálení čarodějnic. Dříve lidé věřili, 
že právě Filipojakubská noc je 
nocí magickou. 2. května jsme u 
nás prožili kouzelné odpoledne 
ochucené magickými kouzly 
čarodějnic, přímo čarodějnými 
hrami a občerstvením téměř z 
ohně. Zlé síly jsme snad zažehnali, 
i když počasí nám zabránilo 
čarodějnici upálit. Opět se nám 
naskytla možnost pozorovat roz-
esmáté tváře našich uživatelů, což 
je darem pro nás všechny, kteří se 
péči klientům věnujeme, a také 
zažehnáním mnoha chmurných 
okamžiků, které život přináší. DZR Strom života

zAJíMAVOSTI

SeniorSTAr 2013 - první místo 
pro Kroměříž

Strom života pálil čarodějnice 

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás pozvat k Vítání 
Vašeho dítěte do života. Obřad 
se uskutečňuje dle individuální 
domluvy v sobotu v obřadní síni 
Městského úřadu v Kroměříži.
Vítání je určeno pro děti s trvalým 
pobytem v Kroměříži. 
Bližší informace Vám sdělí 
matrikářky na tel. 573 321 183 
(případně 573 321 180-2). 
Těšíme se na Vás a Vaše miminko. 

Město Kroměříž

nejbližší možné termíny vítání:
1. 6. / 8. 6. / 22. 6. / 29. 6. 

a 6. 7. 2013

Sňatky – duben 2013
 
Vendula Forýtková, Kroměříž - 
Jakub pecina, Doloplazy

Ludmila Konečná, Hulín -  
petr Morava, Hulín

petra Látalová, Kroměříž - 
Vratislav Krejčíř, Kroměříž

V seznamu jsou uvedeni jen ti 
snoubenci, kteří souhlasili se 
zveřejněním v tisku.

Slavnostní vítání malých občánků 
na kroměřížské radnici

Místní organizace Svazu tělesně 
postižených se sídlem ve 
Velehradské ulici v Kroměříži 
uspořádala pro své členy ve 
dnech 5. – 11. května za pod-
pory Zlínského kraje rekondiční 
pobyt v hotelu Relax v Rožnově 

pod Radhoštěm. Pro členy byly 
připraveny dvě přednášky, 
cvičení v bazénu, rehabilitace, 
ranní cvičení a vycházky do okolí 
Rožnova. Pobytu se zúčastnilo 42 
členů, kteří touto cestou děkují za 
krásně prožitý týden.                (stp)

rekondiční pobyt tělesně postižených

Adam Děckuláček

Amélie  a Noemi Svobodová

Beatrice Dvořáková

Hynek Hrdý

Julie Dvořáková

Matěj Koňařík

Nikol Vránová

Přemysl Navrátil

Šimon Šubrt

Informace společnosti E.On o přerušení dodávky el. proudu v některých částech města. 

• 13. 6. od 7.30 do 13.00 h, Kroměříž, Tylova č. p. 13, 216, 232/2, 234/6, 235/10, 236/12, 
239/13, 240/11, 241/9, 242/242, 243/5, 244/244, 244/3, 245/245, 266/14, 357/357.

• 17. 6. od 07.30 do 11.30 h, Trávník č. p. 171, 136/136, 17, 81, 88, 112, 114, 122, 129, 
133, 134, 16/16, 160, 46/46, 47, 89, 130, 139/139, 140/140, 155/155, 18, 61,  67/67, 68, 
69, 94/94.

Informace o přerušení dodávky el. energie ve vašem bydlišti si můžete objednat  
v e-mailové podobě nebo prostřednictvím SMS přímo u společnosti E.On v rámci služby 
Energie 24, nebo prohlédnout na portálu http://portal.eon.cz/cs/otg/
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Biskup Bruno se přišel podívat 
na město, které sám založil 

Kdo přišel v sobotu 18. května 
na kroměřížské Velké náměstí, 
jako by se na chvíli vrátil v čase 
do doby rytířů, mušketýrů, 
šlechtičen i obyčejných děveček 
či chasníků. Sdružení historic-
kého šermu biskupští manové ve 
spolupráci s městem připravilo 
při příležitosti 750. výročí trvání 
města Středověkou slavnost s 
podtitulem Den s biskupem Bru-
nem. Právě zakladatel města Bru-
no ze Schauenburgu byl ústřední 
postavou, která se symbolicky 
přišla podívat, jak „jeho“ Kroměříž 
vzkvétala během staletí. V 
působivém průvodu, který vyšel 
z Vejvanovského  náměstí, došel 
biskup se svou družinou i pod-
danými na Velké náměstí, kde 
už od rána probíhal jarmark li-
dových řemesel a kde se sešel se 

současnými představiteli města 
oděnými do dobových kostýmů. 
Po úvodním ceremoniálu, v 
němž se návštěvníci seznámili 
jak s postavou biskupa zakla-
datele, tak se stručnými dějinami 
města, začal celodenní program 
plný šermířských klání, diva-
delních představení a hudeb-
ních a tanečních vystoupení. 
Připravena byla například módní 
přehlídka historických oděvů 
od dob slovanských a viking-
ských až po začátek renesance. 
A mnohé oděvy, ale i tance či 
zacházení s dobovými zbraněmi 
si  mohli návštěvníci na vlastní 
kůži vyzkoušet. Celkově lze akci 
hodnotit jako velmi vydařenou 
a nepokazila ji ani odpolední 
dešťová přeháňka.                     (pz)  

Koncert k Mezinárodnímu dni rodin se uskutečnil ve čtvrtek 16. května na Velkém náměstí.  Ústřední hudba AČR Praha pod záštitou náčelníka 
Generálního štábu AČR připravila pořad s melodiemi ze známých operet a skladbami populární hudby. Pod taktovkou dirigentů pplk. Jaroslava Šípa 
a mjr. Patrika Spinka se jako sólisté představili Radka Fišarová, Lucie Silkenová, Vladimíra Patáková, Jurij Kruglov, Jan Smigmator. O slovní doprovod 
se opět postaral Václav Žmolík. (pz)


