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Nenechte si ujít: Velká historická bitva
o Kroměříž znovu na scéně

Plusový výsledek hospodaření
města za rok 2012

...čtěte na str. 9

Záplavy, které v uplynulých
týdnech
postihly
značnou
část Čech, vyvolaly po celé
zemi vlnu solidarity a stranou
nestálo ani naše město. V pátek
7. června vyslala po dohodě
s tamními starosty a vedením
Hasičského
záchranného
sboru Zlínského kraje zdejší
radnice do zaplavených míst ve
Středočeském kraji zásahový
vůz
Sboru
dobrovolných
hasičů Kroměříž s posádkou a
materiální pomocí společnosti
Vodovody a kanalizace Kroměříž.
Dobrovolní hasiči byli na
konkrétní výpomoci domluveni
s vedením obce Lety u Prahy,
materiál potřebný ke zvládnutí
prvních dní po opadnutí vody ale
zamířil z Kroměříže i do dalších
středočeských měst, jako je Hořín
a Vrbno, ale také do jihočeské
Bechyně.
Kromě
potřebné
hasičské techniky, lidských sil
a svého nasazení dobrovolníci
do jmenovaných obcí přivezli
materiální pomoc, zahrnující
pitnou vodu, hygienické potřeby

SLOVO
ÚVODEM

...čtěte na str. 2

Kroměříž vyslala pomoc do zaplavených oblastí
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Zkrátka: mějme
rádi turisty!
Milí čtenáři,

a čisticí prostředky v hodnotě
15 tisíc korun pro každou obec.
O další formě pomoci město
Kroměříž rozhodne na základě
aktuálních potřeb v konkrétních
lokalitách.
A pomáhaly i další instituce.
Arcibiskupský zámek například
vyslal své odborníky na pomoc
zaplavenému
zámku
ve
Veltrusích. Z Kroměříže přijel
do Veltrus kroměřížský kastelán

spolu s pěti zaměstnanci zahrad a
potřebným vybavením. Likvidace
škod probíhala rovněž od pátku
7. června v těch částech zahrady,
kde už opadla voda. Likvidace
spočívala především v odstranění
vývratů či nebezpečných stromů,
u nichž vývraty hrozily. Další
pomoc souvisela s evidencí a
vyhodnocením
povodňových
škod.			
			 (pz)

první prázdninové vydání
přináší dobré zprávy o
hospodaření města. Já se
však s dovolenkovou náladou vydám pro tuto chvíli jiným směrem. Léto je
časem cestování, turistická sezóna se rozjede
naplno a já si moc přeji,
aby se Kroměříž zaplnila výpravami spokojených návštěvníků. Kdykoliv
jsem na cestách – v naší
republice i v zahraničí,
pozoruji vše kolem jako
nadšený turista a starostka
současně. Hledám inspirace,
sbírám tipy a nápady, jak
turistický ruch dělají jinde.
Zaujala mě Kutná Hora,
která se turistů nebojí a
doslova jim otevírá dveře
dokořán. A v těch dveřích
stojí usměvaví domácí a
vítají srdečně příchozí se
službami vyladěnými, jak
jen to lze. Takovou atmosféru si představuji i v
našem městě. Máme co
nabídnout a dobré nápady
a vstřícnost vůči turistům
může dodat ten důležitý
impuls, aby zážitek z
návštěvy Kroměříže měl
správnou energii a zapsal se příjemně do paměti
většiny příchozích. Spokojený turista se vrací, dělá
nám reklamu, nechává zde
peníze za služby, za nabídku živnostníků, přispívá
do městské pokladny atd.
Zkrátka – mějme rádi
turisty!

Daniela Hebnarová
starostka města
starostka@mesto-kromeriz.cz
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Ve vojenské budově
by mohlo být
komunitní centrum
Už osm let hledá kroměřížská
radnice využití pro bývalou vojenskou budovu na Hanáckém
náměstí.
Třípodlažní
objekt
přiléhající k Purkyňově ulici město
získalo bezúplatně po dchodu
armády v roce 2005. Nejprve
měl sloužit sociálním potřebám,
poté jako zázemí některé z univerzit, ale žádný záměr nikdy
nenabyl konkrétní podoby. Od
roku 2008 je budova na prodej,
vážný zájemce se však doposud
nenašel.
Na sklonku května přehodnotili
zastupitelé záměr prodeje. Zastupitel Pavel Motyčka své kolegy
informoval o iniciativě, která si
klade za cíl využít chátrající budovu jako komunitní centrum,
které by poskytlo multifunkční
zázemí kulturním a občanským
aktivitám. „Centrum by mohlo
být inkubátorem a současně
domovskou základnou pro neziskové organizace, sídlem klubu
pro mladé lidi, který umožní
prezentaci mladých začínajících
umělců, hudebníků, tanečníků,
divadelníků a výtvarníků. Kapacita budovy ale také vybízí k využití
pro ubytování, například typu
hostel,“ uvedl Pavel Motyčka,
který by v centru rád viděl i takové atraktivity, jako je například
IQ park či interaktivní výstavy.
Projekt má v tuto chvíli podobu
myšlenkového konceptu a je
třeba jej rozvinout do detailnější
podoby. I tak mu ale zastupitelé dali šanci a zrušili původní
usnesení se záměrem prodeje.
Zároveň pověřili Pavla Motyčku
koordinací tvorby projektu komunitního centra s tím, že na prvním
zasedání Zastupitelstva města
Kroměříže v roce 2014 předloží
podrobný projekt. „Už během
prázdnin bude probíhat v budově
na Hanáckém náměstí prezentace
neziskových organizací a řada
dalších akcí. Nabízíme zástupcům
neziskovek netradiční prostor k
prezentaci. Pokud máte zájem,
ozvěte se na email alesvrtal@
gmail.com,“ dodal Motyčka. (pz)
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Kroměříž je opět v plusu
Kroměřížská radnice hospodaří
už druhým rokem s přebytkovým
rozpočtem a daří se jí významně
snižovat zadlužení z minulých
volebních období. Vyplývá to ze
závěrečného účtu města za rok
2012. Díky úsporným opatřením
se podařilo vytvořit přebytek ve
výši 29,5 milionu korun a z něj
má město po odečtení úvěrových
splátek a jiných nezbytných
účetních položek k dispozici
čistý zůstatek 17,5 milionu korun,
který může zapojit do letošního
rozpočtu. V nelehké finanční
době a za mnohem nižší daňové
výtěžnosti než v předešlých letech
radnice mohla snížit úvěrové
zatížení na 121,5 milionu korun,
přičemž ještě na začátku volebního období to bylo bezmála 198
milionů.

Podle závěrečného účtu město v
roce 2012 hospodařilo s 407 334
miliony na straně příjmů a 377
818 miliony na straně výdajů.
„Kroměříž v roce 2012 v rámci
schváleného rozpočtu nemusela čerpat schválený úvěr, který
byl pojistkou pro případ nesouladu mezi příjmovou a výdajovou stranou rozpočtu. V tomto
rozpočtovém roce radnice uhradila na splátkách investičních
úvěrů celkem 37,8 milionu korun
a v rámci splátek nízkoúročených
úvěrů SFRB splatilo jistinu ve
výši 3,2 milionu korun. Úvěrové
zatížení města k 31. 12. 2012 tedy
vykazuje hodnotu komerčních
úvěrů ve výši 121,5 milionu,“
vysvětlil vedoucí finančního odboru Radim Hlaváč.

Součástí
závěrečného
účtu
města Kroměříže je i zpráva auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2012.
Přezkoumání provedla auditorka Ing. Milena Lakomá, která
ve zprávě uvádí, že nezjistila
žádnou skutečnost, která by vedla k závěru, že přezkoumávané
hospodaření není ve všech významných ohledech v souladu
s přezkoumávanými hledisky.
Při přezkoumání hospodaření
nebyly zjištěny žádné závažné
chyby, pouze několik drobných
nedostatků.
„Dále konstatuji,
že ostatní chyby a nedostatky,
zjištěné při kontrole hospodaření
za rok 2011 a také při dílčí kontrole za rok 2012, byly napraveny,“
dodává auditorka.

Radnice ocenila nejlepší mladé sportovce,
kolektivy a trenéry
Mistři republiky i vítězové mezinárodních turnajů. Těmito obdivuhodnými tituly se mohou
pochlubit mnozí mladí sportovci
z našeho města. Ty nejlepší pozvala starostka Daniela Hebnarová 29. května na radnici a
předala jim ocenění za vynikající
výsledky a vzornou propagaci
Kroměříže. Úspěšné talenty v
kategoriích mladý sportovec,
sportovní kolektiv a trenér či
cvičitel mladých sportovců radnice vyhlašuje každým rokem a s
potěšením můžeme konstatovat,
že i za rok 2012 se kroměřížský
sport má čím pochlubit.
Nejúspěšnějším mladým sportovcem za rok 2012 byl vyhlášen
boxer Martin Novák z TJ Sokol
Kroměříž. V dubnu letošního
roku se stal mistrem republiky
v kategorii juniorů, je zařazen
do reprezentace juniorů sportovního centra mládeže a je nositelem titulu Nejlepší boxer
české reprezentace z Mezinárodního turnaje reprezentačních
družstev olympijských nadějí v
Polsku. Mimořádných úspěchů
dosáhla i Denisa Lajmarová
z klubu Agility Kroměříž. Se
svým pejskem Smajlíkem má
na kontě celou řadu úspěchů,
jmenujme alespoň 1. místo v
soutěži Iron Dog small, 1. místo
v Kvalifikačních závodech pro
reprezentaci mládeže na European Open Junior a Mistro2

Foto: P. Zrna
Mezi nejúspěšnějšími mladými sportovci loňského roku byl
vyhlášen boxer Martin Novák z TJ Sokol Kroměříž.
vství světa 2012 nebo 1. místo
na Mistrovství České republiky
mládeže 2012. Mezi úspěšné
sportovce dlouhodobě patří i
svěřenci Tanečního klubu Henzély – Swing. Ocenění za rok
2012 si vysloužila dvojice Michal
Bureš a Barbora Píchalová, která
má na svém kontě například
2. místo na Mistrovství ČR v kategorii standardní tance nebo
2. místo na Mistrovství ČR kombinace 10 T.
Nejúspěšnějším kolektivem za
rok 2012 jsou starší žáci Hokejového klubu Kroměříž. Družstvo
vyhrálo v sezoně 2012/2013
Žákovskou ligu starších žáků
skupin P+R. V základní části

skupiny P obsadili Hanáci druhé
místo a v nadstavbě nejlepších
týmů soutěže P+R zvítězili
naprosto
suverénně.
Není
náhodou, že nejúspěšnějším
trenérem mládeže v Kroměříži
se stal právě šéftrenér mládeže
HK Kroměříž Ing. Pavel Neuman.
Za dlouholetou práci radnice
ocenila Pavla Dočkala z TJ Sokol
Kroměříž, který stál v roce 1991
při obnově slavné poválečné
tradice boxerského sportu v
Kroměříži. Jeho odchovanci se
postupně dostali na vrcholovou
úroveň v tomto sportu a někteří
jsou zařazeni jako reprezentanti
ČR v zahraničních utkáních.
			(pz)
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Kroměřížští dárci krve oslavili 20. výročí
svého založení
Klub dárců krve Kroměříž oslavil
7. června 20. výročí od založení.
Jeho členové a příznivci se sešli
ve společenském sále Střední
školy hotelové a služeb Kroměříž,
aby rozdali ocenění jubilantům
v počtu odběrů a dvanácti
nejzasloužilejším členům.
Kroměřížští dárci oceňují své
členy od padesáti odběrů nahoru po desítkách. Nejvíce jich
mají Zdeněk Vybíral z Holešova
a Zdeněk Málek ze Zborovic,
kteří krev darovali již stodesetkrát. Obdiv si ale zaslouží dalších
třiapadesát členů, kteří skončili
na nižších příčkách.
„Dárcovství
je
společností
opomíjená věc. Lidé to berou
jako samozřejmost, ale je důležité
si uvědomit, že dárci to dělají ze
své dobré vůle a zadarmo,“ řekla
k oslavám jubilea předsedkyně
klubu Dagmar Úlehlová.
Za zásluhy v chodu orga-

nizace byli dále oceněni Marie
Černošková, Marie Michlíčková,
Lubomír Pišťáček, Josef Čech,
Vítězslav Majtner, za instituce
Zlínský Kraj, město Kroměříž a
Kroměřížská nemocnice a transfuzní stanice. In memoriam také
Adolf Kalabus, Antonín Pospíšil a
Oldřich Dýčka.

Klub dárců krve Kroměříž má 350
členů, z toho dvě stě aktivních.
Muži chodí darovat čtyřikrát ročně
a ženy třikrát ročně, vždy 450 ml
krve. Jak vysvětlila předsedkyně
klubu, členové nemusejí být
nutně aktivními dárci, stačí, když
jsou příznivci darování krve.
		
(dap)

Letošní počasí komplikovalo sečení vzrostlé trávy
Ideální podmínky pro růst mají
letos trávníky na veřejných prostranstvích. Nutno dodat, že k nelibosti veřejnosti i správce zeleně.
Nástup jara byl velmi pozvolný,
byl doprovázen nadprůměrnými
srážkami a hned poté jaro přešlo
rovnou v tropické léto. Kvůli tomu
tráva velmi rychle vzrostla a ne
všude se ji dařilo séct v termínu.
„Se sečením trávy se letos začalo
o 14 dní později, protože na jaře,
které bylo velmi chladné, ještě
nebylo co séct. Pak ale následovalo teplejší a nadprůměrně deštivé
období, kdy trávníky tento skluz
dohnaly, ale zároveň nebylo
možné kvůli podmáčené půdě
s některými sekačkami vyjet,“
popsal letošní neobvyklou situ-

aci vedoucí radničního odboru
služeb Lambert Hanzal.
Podle Martina Koňárka ze
společnosti Biopas se na sečení
trávy podílí 16 pracovníků.
„Sečení zajišťují 3 skupiny. Město
mají rozdělené do rajonů, na
kterých se pohybují jako na
kruhovém objezdu. Začínají v
bodě nula a postupně projíždějí
přidělenými ulicemi a sečou trávu
až do zajištění celého rajonu a
opět se vracejí k výchozímu bodu.
V každé skupině je k dispozici
větší sekačka, menší sekačka
a křovinořez. Jeden pracovník
zajišťuje kompletní servis na
používaných sekačkách a stará
se o pohonné hmoty, další pracovník provádí rozvoz a svoz

kontejnerů na posečenou trávu,“
popsal systém Martin Koňárek.
Vyrostlá tráva je podle něj letos
také mimořádně hustá, což zpomaluje rychlost sečení.
Největší skluz v sečení zaznamenali lidé na sídlišti Zachar, v Bílanské ulici a v místních částech.
„Abychom zpoždění dohnali,
posílili jsme pracovní skupiny o
2 menší sekačky a 1 křovinořez,
které operativně nasazujeme
podle aktuálních potřeb,“ dodal
Martin Koňárek.
Na sečení trávy má letos radnice v
rozpočtu k dispozici asi 5 milionů
korun. V průměru je třeba trávu
séct 2 až 4x ročně, některé lokality vyžadují sečení častější, jiné
méně.		
(pz)

Dopravní hřiště je otevřeno pro veřejnost každou
středu
Pokud uvažujete o smysluplném
a aktivním prázdninovém vyžití
pro své děti, potom do jejich
programu zařaďte i návštěvu
dětského dopravního hřiště v
Koperníkově ulici v Kroměříži.
Areál je veřejnosti přístupný
každé středeční odpoledne v
době od 15 do 18 hodin. „Zváni
jsou všichni, kteří si chtějí ověřit
znalosti dopravních pravidel,
naučit své děti, jak se chovat v
silničním provozu, nebo mají
chuť si na hřišti jen tak zajezdit.

Zájemci by si s sebou měli vzít
své vlastní jízdní kolo, koloběžku
či kolečkové brusle, přilby a dvacetikorunu na vstupné,“ informovala Alice Juračková z kroměřížské
pobočky Českého červeného
kříže, která Dětské dopravní hřiště
v Kroměříži provozuje. Pouze
v případě nepříznivého počasí
může být v uvedenou dobu areál
uzavřen.
Dětské dopravní hřiště prošlo
v minulých letech podstatnými změnami. Hřiště i učebna

byly
zmodernizovány,
byly
vyměněny dopravní značky
a zrekonstruován povrch vozovek. Nejnovější investicí jsou
vyměněná okna na budově,
která poskytují dopravnímu hřišti
potřebné zázemí. Český červený
kříž v areálu vedle zajišťování dopravní výuky pro školy organizuje
i celou řadu dalších akcí nejen s
dopravní tématikou, například
soutěže mladých cyklistů, hlídek
zdravotníků, příměstské tábory
atd. 			(pz)
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V Kroměříži se
budou ošetřovat
stromy
Město Kroměříž připravuje obnovu stromů na svém území. Cílem projektu je založit a zrekonstruovat uliční stromořadí, zajistit
zlepšení životního prostředí pro
obyvatele města a zlepšit celkový
vzhled a atraktivitu Kroměříže.
Realizace by měla začít 2. září a
potrvá až do konce srpna příštího
roku.
„Je důležité říci, že kácení začne
ještě před obdobím vegetačního
klidu. Jednotlivé ulice budou před
začátkem prací řádně označeny
včetně informace, co se bude dít
a proč,“ vysvětlil Martin Posolda z
odboru služeb kroměřížské radnice.
Jedná se o rekonstrukci stávajícího
stromořadí v ulici Tovačovského,
Štítného, Za Květnou zahradou, Koperníkova, Velehradská,
Slovanské náměstí, Sokolovská,
Braunerova. Dále budou ošetřeny
stromy v ulicích Vejvanovského,
Třebízského, Albertova, gen. Svobody, Havlíčkova, Na Sladovnách
a Švabinského nábřeží. Celkově
bude ošetřeno 331 stromů z asi
osmi tisíc, které ve městě rostou.
„Snažíme
se
postupovat
maximálně citlivě a řešit jen ty
situace, které to bezprostředně
vyžadují. Není možné, aby stromy
umíraly ve stoje,“ komentovala
akci starostka města Daniela
Hebnarová.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií, z fondu pro regionální
rozvoj a Státním fondem životního
prostředí ČR. 		
(dap)

Z deníku
městské policie
Sedmnáctiletí zloději
vykrádali auto
Případ vloupání do zaparkovaného vozidla řešila 16. června
Městské policie Kroměříž v ulici
Albertova. Zloději byli dva sedmnáctiletí mladíci, které strážníci
zahlédli utíkat a podařilo se jim je
zadržet. Případ převzala Policie ČR.

SPOLEČNOST
krátce z radnice
NOVĚ: Spotřebitelský
ombudsman na
živnostenském úřadě
Na Obecním živnostenském úřadě
v Kroměříži byl nově zřízen institut
tzv. Spotřebitelského ombudsmana. Nejedná se o konkrétní osobu,
nýbrž o systém, který za pomoci
kontaktních míst na živnostenských
úřadech a jejich spolupráce s
nevládními neziskovými organizacemi umožní především oklamaným a zneužitým spotřebitelům
efektivně, rychle a bezplatně se
domoci spotřebitelských práv.
Spotřebitelský ombudsman je
zaveden za účelem okamžitého
řešení narůstajících problémů s
nepoctivým prodejem v případě
tzv. předváděcích prodejních akcí,
ale nejen na nich. Měl by být nápomocen všude tam, kde dochází ke
styku podnikatelů se spotřebiteli,
zejména se spotřebitelsky rizikovou
skupinou – seniory.
Pokud se spotřebitelé dostanou
do situace, kdy podlehli nátlaku
prodejců a proti své vůli nakoupili předváděné zboží, mohou co
nejrychleji navštívit některý z 227
živnostenských úřadů a požádat
v dané věci o pomoc. V našem regionu tuto službu poskytuje každý
pracovní den živnostenský úřad
v Kroměříži, obdobnou službu lze
využít i v Holešově a v Bystřici pod
Hostýnem. Na živnostenském úřadě
spotřebitel vyplní jednoduchý
formulář a do elektronické podoby budou převedeny předložené
doklady o koupi, uzavřené smlouvy
apod. Naskenované dokumenty
živnostenský úřad obratem elektronicky předá spolupracující nevládní neziskové organizaci a
ta učiní další kroky, resp. bude
bezplatně zastupovat spotřebitele.
Kromě služby „Spotřebitelského
ombudsmana“
bude
Obecní
živnostenský úřad Kroměříž i
nadále poskytovat bezplatné
spotřebitelské
poradenství
prostřednictvím poradny Sdružení
obrany spotřebitelů Moravy a Slezska. Poradna je otevřena každou
první středu v měsíci v prostorách
kroměřížského
živnostenského
úřadu, Husovo nám. 534/23, 1. patro, vždy v čase 13.00 – 17.00 hod.
I přes uvedená opatření je důležité
si uvědomit, že těmito postupy
jsou řešeny až důsledky neuvážené
koupě či nátlakového konání.
Nejlepší prevencí spotřebitelů je
neúčastnit se předváděcích prodejních akcí, zboží či služby nekupovat
ani u tzv. podomních či pouličních
prodejců.
RNDr. Bc. Miroslav Ševčík
Obecní živnostenský úřad Kroměříž

7 2013

„Opravíme
dětská hřiště,
chodníky
i bazén,“
plánuje starostka
za ušetřené miliony
Hospodaření města Kroměříže
je plusové. Vedení radnice se
za loňských rok podařilo ušetřit
necelých 30 milionů, z nichž 17,5
ještě letos použije na nutné investice. Které konkrétně to budou a jak těžké bylo ušetřit, říká
v rozhovoru starostka Daniela
Hebnarová.
Hospodaření města za rok
2012 má výborné výsledky.
Když se na to podíváte zpětně,
jak těžký boj to byl?
Opravdu to bylo náročné,
pro nás, pro jednotlivé odbory městského úřadu i pro
příspěvkové organizace, ale
zároveň se jasně ukázalo, že to
společně dokážeme. To je další
plus vyplývající ze závěrečného
účtu za rok 2012, které by se
dle mého mělo stát principem
hospodaření i pro další roky.
Hlídali jsme výdaje, ušetřené
peníze jsme vraceli tak, aby byly
opět dalším přínosem. Nešlo jen
o to, abychom ušetřili za každou
cenu, ale aby naše jednání dávalo smysl.
Mnohdy je ale těžké si mezi
několika důležitými výdaji vybrat ten, který je nejnutnější.
Jakým kritériem jste se
především řídili?
Z pohledu obyvatel města je
důležité všechno, co se jich
v konkrétním čase a lokalitě
bezprostředně týká. Vždy se
snažím vidět to jejich očima
a současně zvolit to správné
měřítko, abychom postupovali
od toho opravdu neodkladného
k věcem, s nimiž můžeme v
danou chvíli ještě počkat. Museli
jsme si tedy stanovit priority.
Tohle je záležitost celého týmu,
mnohačetných diskuzí a debat.
S čím jste tedy do toho šli
především? Co jste považovali
za nejdůležitější?
Snížit dluhové zatížení, aniž
bychom
zastavili
investice.
Měli jsme k dispozici pečlivě
4

připravený rozpočet a také se
nám nabízely možnosti využít
dotace z evropských fondů. U
těchto financí vždy hledám jako
první smysluplnost využití, abychom zvolili takové pobídky
a projekty, z nichž má město
největší přínos. Je to o kupeckých počtech - na jednu korunu,
kterou vynaložíme, dostaneme v
ideálním případě tři z Evropské
unie. Takže jsme se u investic
zaměřili na akce, které jsme chtěli
realizovat a ještě jsme na ně
mohli získat podporu. Je to jedna
z významných cest rozumného
hospodaření.
Na jaké investice jste je tedy
použili?
Například na opravu Klubu
Starý pivovar nebo Slovanského
náměstí. Výzvy spojené s následným čerpáním evropských peněz
mají poměrně přesné mantinely.
Pokud se najdou takové, které
organicky zapadají do plánů a
potřeb města, získáváme velkou
výhodu. U výše uvedených se to
úspěšně podařilo.
Z ušetřených 29,5 milionů
korun můžete do letošního
rozpočtu použít 17,5, protože
zbylé peníze se musí převést
do rezervy na příští rok. Na co
těch sedmnáct a půl milionu
použijete?
A jsme u toho: jak správně rozlišit,
co je to nejdůležitější a co ještě
počká? V letošním roce máme
možnost řešit dopravní situaci
v místní části Kotojedy. Zapojujeme se do projektu Ředitelství
silnic a dálnic, který musíme dofinancovat. Vybudujeme kruhový
objezd, který vyřeší spoustu dopravních komplikací a přispěje k
bezpečnému průjezdu místem.
Chceme vybudovat také chodníky, které v Kotojedech chybí.
Také plánujeme čtyři nové zastávky MHD, na Bajdě přibudou
hrací prvky pro děti a chtěli bychom se soustředit i na dětská
hřiště. Například na Barbořině je
jedno z nich v neúnosném stavu
a vyžaduje opravu. Myslíme i
na kroměřížská sportoviště a
začneme plaveckým bazénem.
Dále předpokládáme, že během
roku převezmeme Sportovní
klub Hanácká Slávie Kroměříž a to
si vyžádá další náklady, protože
tato organizace už není schopná
dál fungovat bez pomoci města.
Chceme také opravit komunikaci

na Spáčilové ulici, která je v havarijním stavu a budeme muset
dofinancovat zvýšené náklady
na zimní údržbu. Dlouhá zima si
vyžádala o dva a půl milionů více,
než jsme počítali v rozpočtu.
Kdy se do toho pustíte?
Přípravy na tyto investice určitě
zahájíme ještě letos, ale ono to
mnohdy není tak jednoduché,
jak by se laickým okem zdálo.
Jednotlivé kroky vyžadují zákonné postupy, na vše jsou dány
čekací lhůty. Ale mohu slíbit, že
přípravy proběhnou ještě letos a dále budeme pokračovat
podle nejpříznivějšího harmonogramu. V průběhu roku
se navíc objeví nutnost dalších
drobných investic, o kterých
v tuto chvíli ani nevíme. Tam
bude potřeba dvě stě tisíc, tam
sedm set a z malých částek se
hned naskládá pět milionů. Je
to stejné jako s domácími financemi a každodenní realitou, na
kterou musíme reagovat. Ale
je strašně dobře, že přebytek z
rozpočtu máme, protože jakékoliv nečekané výdaje budeme mít
z čeho pokrýt. Nemusíme si tak
půjčovat od bank, jsme krytí z
vlastních prostředků. Předsevzala
jsem si, že město nebudeme dále
zadlužovat.
Co vlastně Kroměříž splácí,
když dluží 121,5 milionů?
Stávající vedení města převzalo
dluh více než 200 milionů. Ten
vznikl v minulosti v důsledku
schodkového rozpočtu, kdy nezbývalo na provoz města. Přitom
v té době se prodalo nejvíce
městského majetku, takže dnes
už nemáme co prodávat. Dluhová
zátěž pro mě byla při nástupu do
funkce největší výzvou - nastartovat opatření, která město
postupně z nezodpovědného
zadlužení vrátí zpět do finanční
stability. Půjčit si je strašně jednoduché, ale je potřeba vždy
myslet i na ty, kteří přijdou po
vás a budou muset těžce splácet. Naštěstí jsme od roku 2011
nabrali správný kurz a věřím, že si
letos pod vánoční stromek dáme
dárek – dluh města konečně
stlačíme pod sto milionů.
I kupecké počty pak stačí na
velmi příznivé zjištění, že máme
reálnou šanci během několika let
hospodařit bez dluhů, vyrovnaně
a s plnou odpovědností pro budoucnost.
Dana Podhajská

SPOLEČNOST, KULTURA
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Divadelní festival v Kroměříži
za sebou zavřel vrátka
Již pošesté uspořádali členové Divadelního spolku Kroměříž v Klubu Starý pivovar festival Ludmily
Cápkové. V letošním ročníku diváci zhlédli 7 inscenací, ve kterých
se představily soubory Amadis
Brno, DS Hvozdná, Bílé divadlo
Ostrava, Nakoptyjátr Jihlava,
DS Zdeňka Štěpánka Napajedla
a dvakrát také domácí soubor
DS Kroměříž. Program festivalu,
který se konal ve dnech 23. až
26. května, zahájily už v pondělí
20. května svým povídáním a
zpíváním dámy Valerie Zawadská
a Marcela Březinová.
„Potěšilo nás, že za námi opět
přijeli vzácní hosté. Byli mezi nimi
např. syn paní Cápkové Jiří, známý
pražský režisér a herec Petr Kracík,
herečka a dabérka Eva Miláčková
a mnozí další z divadelní branže
od nás i ze zahraničí,“ upřesnila
Jana Štěpánová z organizačního
týmu. A jak vlastně klání o postup na národní přehlídku do
Poděbrad dopadlo? „S radostí
můžu říct, že ji získal náš domácí
soubor s inscenací Dovolená po
česku. Cenu za nejlepší mužský
herecký výkon si odvezl Ondřej
Buchta z Amadisu Brno a Cenu
za nejlepší ženský herecký výkon

GET ART pořádá další ročník
projektu Sochy v zahradách

převzala Klára Havránková z DS
Kroměříž,“ uvedl ředitel festivalu
Jiří Kašík.

Občanské sdružení GET ART pořádá
od 6. 7. do 31. 8. čtvrtý ročník akce
Sochy v zahradách. Sochy a objekty
od současných výtvarníků budou
celé léto umístěny v prostorách
Podzámecké zahrady, na veřejných
prostranstvích města a nově také
na Hanáckém náměstí.
Své práce v Kroměříži odprezentuje více než třicet sochařů,
absolventů prestižních výtvarných škol, kteří vystavují doma i v
zahraničí. Vystavená díla budou
z větší části na prodej. Vernisáž se
koná 6. července ve 14 hodin u
podzámeckého Dlouhého rybníku.
Doprovodný program začne o
hodinu později na Pionýrské louce,
kde vystoupí například kapely LA4
+ DJ, Chátra, Sold my soul, Národní
výbor, Funkshmakers, Corps of
Noise a další.
„Ohlas minulých ročníků byl v

Divácká porota ocenila inscenaci
Vymítání ďábla (DS Kroměříž),
Klub mladých diváků udělil ceny
dvě, herci a dramaturgovi divadla
Hvozdná Martinu Randárovi a
ženskému kolektivu Nakoptyjátru
Jihlava.
Za letošním ročníkem Divadelního festivalu Ludmily Cápkové,
který se konal za přispění města
Kroměříže a Zlínského kraje, se
zavřela pomyslná vrátka a všichni
se už teď začínají těšit na to, až se
zase otevřou v roce 2014.
Marcela Kořínková
DS Kroměříž

Setkání kronikářů měst a obcí
Tradiční setkání kronikářů měst
a obcí bývalého okresu Kroměříž
se konalo v přednáškovém sále
kroměřížského archivu v úterý
11. června 2013. Všechny
přítomné přivítala ředitelka
archivu dr. J. Zezulová, která
hovořila o dění v archivu v uplynulém roce 2012 a upozornila
na události roku 2013, které by
neměly uniknout pozornosti
kronikářů. Milým hostem na setkání byla tentokrát historička
Muzea Kroměřížska v Kroměříži
Mgr. M. Mercová, PhD., která
velmi poutavým způsobem
přiblížila
přítomným
osobnost M. Švabinského, a zvláště
pak oslavu narozenin tohoto
slavného kroměřížského rodáka
v roce 1933. Zabývala se i zápisy

DS Kroměříž při přebírání hlavní
ceny festivalu za představení
Dovolená po česku.

Archetti in Moravia 2013
Ve dnech 1. - 2. 6. 2013 proběhl v
barokních domech ZUŠ Kroměříž
4. ročník houslové soutěže Archetti in Moravia. Soutěž se konala
pod záštitou hejtmana Zlínského
kraje MVDr. Stanislava Mišáka, za
finanční podpory města Kroměříže
a Zlínského kraje. Hlavním
pořadatelem soutěže byla opět
ZUŠ Kroměříž, dalšími partnery pak
Konzervatoř P. J. Vejvanovského
Kroměříž, Filharmonie B. Martinů
Zlín a Klub UNESCO Kroměříž.
Soutěž byla rozdělena do tří kategorií a zúčastnili se jí mladí houslisté z České republiky, Slovenské
republiky a Rakouska. Absolutní
vítězkou soutěže se stala Liliana
Dulanská z Bratislavy a nás těší, že
vítězkou nejmladší kategorie se
stala žákyně ZUŠ Kroměříž Natálie
Garguláková, pod pedagogickým
vedením MgA. Stanislava Noska.
Mimo 1. cenu získala i zvláštní
ocenění poroty za nejlepší provedení povinné skladby.

odborných kruzích velmi pozitivní, u laické veřejnosti také,
hlavně u turistů. Samozřejmě, že
současné umění instalované v
historickém městě a zahradách
budí u některých tradicionálněji
smýšlejících obyvatel i jistou kontroverzi, s vyloženě odmítavými
reakcemi jsme se ovšem potkali
minimálně,“ řekl k akci Aleš Vrtal ze
sdružení GET ART s tím, že větší problémy měli autoři projektu s vandaly a úmyslným poškozováním
vystavených objektů.
Cílem občanského sdružení GET
ART je přinášet k lidem současné
umění tak, aby se stalo součástí
jejich každodenního života a
duševně je obohacovalo. Město
Kroměříž je podle něj pro takový
projekt ideální, nabízí krásu historických parků, do nichž
současné umění zapadá.
(dap)

Odborná porota v čele s ing. Karlem Janečkem kladně hodnotila
přípravu a kvalitní úroveň všech
mladých houslistů. Na koncert v
rámci festivalu TALENTINUM 2014
byla jednomyslně navržena slečna
Liliana Dulanská. Termín koncertu
je předběžně stanoven na 14. 5.
2014 a uskutečnit by se měl ve
Zlíně.
I. Křivánková, ředitelka ZUŠ
Kroměříž

o M. Švabinském v kronice města,
které jsou mnohdy jediným
svědectvím o dnes již zapomenutých událostech. Kronikářky
a kronikáři si pak prohlédli
výstavu Z pokladů archivu
města Kroměříže. Setkání provázela přátelská atmosféra daná
společným zájmem kronikářů a
kronikářek – vytváření kroniky
svého města či obce.
(ze)

Foto: archiv

Pepa Nos zpíval písně Karla Kryla
Písničkář Pepa Nos přijel v sobotu 15. června do Kroměříže zavzpomínat na zdejšího slavného
rodáka Karla Kryla. Program
svého vystoupení na Velkém
náměstí sestavil z nejznámějších
Krylových písní a zároveň
představil i svou novou knihu.
Pepa Nos se odkazu Karla Kryla
věnuje dlouhodobě. Na jeho
počest například od roku 2000
každoročně organizuje v Novém
Jičíně festival Krylonoce.
(pz)

Natálie Garguláková (housle)
a Mgr.art. Mária Vaitová, ArtD.
(klavírní doprovod) ze ZUŠ
Kroměříž.
5

Foto: J. Soporský
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Zájem návštěvníků ozdobil Dny zahrad a zámku
K 15. výročí zápisu zahrad a Arcibiskupského zámku v Kroměříži
na Seznam světového kulturního
a přírodního dědictví UNESCO
pořádal Klub UNESCO Dny zahrad a zámku.
Přípravu a realizaci zápisu zahrad a zámku na Seznam UNESCO i významné aktivity Klubu
UNESCO připomíná v obrazové,
dokumentační i písemné zkratce
výstava ve vstupní chodbě do
zámeckých balkonových sálů.
Volně přístupná bude po celou
návštěvnickou sezónu.
Mezinárodní konference „Voda
pramen života“ - Vodní prvky a
vodní stavby v historických zahradách a parcích představila

zazněly skladby, verše i písně s tématem vody. Účinkující studenti
a pedagogové Konzervatoře
P. J. Vejvanovského a Základní umělecké školy Kroměříž
připravili
nezapomenutelný
hudební zážitek. Oběma školám
byla předána za mnohaletou
vynikající pedagogickou činnost
a významný přínos kulturnímu
životu Kroměříže cena biskupa
Karla z Lichtensteinu-Castelcorna.
Za pořadatele s potěšením mohu
konstatovat, že všechny akce
přilákaly své publikum. Sněmovní
sál byl při koncertu 13. 6. zcela
zaplněn.
Eva Nováková předsedkyně
Klubu UNESCO

toto téma z pohledu historického,
architektonického i technického.
Nechyběly ani aktuální ukázky
povodňových škod v konkrétních
zahradách. Na památku konference i 15 let od zápisu zahrad a
zámku na Seznam UNESCO byl
vysazen růžový kaštan v Podzámecké zahradě.
Kulturním vyvrcholením Dnů
zahrad a zámku se stal Slavnostní koncert ve Sněmovním sále.
První část programu připomněla
předání certifikátu o zápisu zahrad a zámku na seznam UNESCO. Bylo přečteno i memorandum z roku 1999, ke kterému se
svými podpisy přihlásili i současní
účastníci koncertu. V druhé části

Den otevřených dveří v kroměřížském archivu
Do oslav a připomenutí Mezinárodního dne archivů (9. června
2013) se zapojili také pracovníci
kroměřížského archivu, a to Dnem
otevřených dveří archivu. Zájemci
si mohli prohlédnout prostory
moderní archivní budovy ve Velehradské
ulici.
Komentované
prohlídky začínaly vždy v celou
hodinu a na cestu po budově i
archivních depozitářích se vy-

dali návštěvníci s kroměřížskými
archivářkami,
které
poskytly
zasvěcený výklad a zodpověděly
celou řadu dotazů. Velkou pozornost vzbudily především uložené
archiválie, ale také zařízení pracoven, depozitářů, knihařské i restaurátorské dílny. Bez povšimnutí
nezůstala ani knihovna archivu,
kde je uloženo na 8 tisíc svazků
odborné literatury z oblasti ar-

chivnictví, historie, pomocných
věd historický a neschází ani regionální literatura. Archivovány
jsou i regionální noviny, zpravodaje či příležitostné tisky. Věříme,
že se návštěvníkům v archivu líbilo,
odnesli si spoustu nových informací a poznatků. Našim cílem bylo
pak přiblížit nejen archivní budovu,
ale také práci archivářů, a to se nám
snad i podařilo.
(ze)

Za poklady
do archivu
Ve
vstupních
prostorách
Státního okresního archivu
v Kroměříži se ve čtvrtek
6. června uskutečnila vernisáž
výstavy nazvané Z pokladů
archivu města Kroměříže. A
bez nadsázky lze říci, že cenné
listiny, písemnosti a předměty
vystavené v kroměřížském archivu můžeme skutečně za
poklady považovat. Úvodní
slovo vernisáže pronesla starostka města Daniela Hebnarová a ke slavnostní atmosféře
přispěli svým vystoupením i
žáci Základní umělecké školy
Kroměříž pod vedením Jiřího
Nepožitka. Ředitelka archivu Jitka Zezulová seznámila
přítomné s cílem výstavy a upozornila na zvláště cenné a zajímavé archiválie. Vystaveny jsou
například pergamenové listiny,
purkrechtní knihy, písemnosti z činnosti kroměřížského
městského i okresního úřadu,
fotografie, plakáty či cechovní
typáře. Za pozornost jistě stojí
i faksimile listin, vztahujících
se k nejstarším dějinám města
Kroměříže.
Výstava, která se koná při
příležitosti 750. výročí trvání
města Kroměříže, je přístupná
veřejnosti v pondělí a středu od
8 do 16.30 hodin a v ostatní dny,
mimo soboty a neděle, od 8 do
15 hodin (upozorňujeme, že
je nutné zazvonit u vstupních
dveří archivu). A prohlédnout si
ji zájemci mohou až do června
příštího roku. Využijte této
příležitosti, protože mnohé z
pokladů se poté opět vrátí do
depozitářů mimo dosah laické
veřejnosti.
(ze, pz)

Foto: K. Bartáková
Pěvecký sbor Moravan uspořádal v rámci oslav 150. výročí svého založení a při příležitosti 750. let trvání
města Kroměříže slavnostní koncert, který se uskutečnil v sobotu 1. června v sále Kina Nadsklepí v Kroměříži.
Při této příležitosti byla udělena dlouholetým dirigentům sboru Pamětní medaile města Kroměříže. Jako hosté
vystoupily pěvecké sbory Slavoš Beroun a Súchovský spevácký zbor ze Slovenska.
(pz)
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Účastníci vernisáže si mohli
prohlédnout i vzácné pergamenové listiny.

750 LET TRVÁNÍ MĚSTA
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ZNOVUZALOŽENÍ MĚSTA V 17. STOLETÍ
Biskupa Karla z LichtensteinuCastelkorna čekalo v roce 1664
při první návštěvě Kroměříže sice
velkolepé uvítání, ale tak jej zarmoutil pohled na válkou
zničené město, že se prý rozplakal a rozhodl se je vystavět znovu jako letní rezidenční město
olomouckých biskupů. Své plány
začal biskup ihned realizovat –
v prostorách zdevastovaného
zámku založil stavební kancelář,
která zajišťovala obnovu a
výstavbu budov na celém území
olomoucké diecéze. V jejím čele
stál „stavební písař“, který podle
pokynů a pod přímým dohledem
samotného Karla z Lichtensteinu
organizoval velkorysou stavební
činnost. Úsilí biskupa v podstatě
Kroměříž vděčí za svůj dnešní
vzhled s raně barokním zámkem,
kanovnickými domy v Jánské
ulici a oběma zahradami.
Čilý stavební ruch do města
přilákal mnoho řemeslníků,
mnozí byli z Itálie (stavitelé,
štukatéři, freskaři), ale většina
byla místních. Biskup úzce spolupracoval zejména s italskými architekty G. P. Tencalou a F. Luchesem, kteří projektovali všechny

důležité stavby ve městě. Za
jednoznačnou prioritu biskup
považoval zejména rozsáhlou
přestavbu zámku. Hrubá stavba
byla dokončena na přelomu
let 1691-1692. Nemenší byly i
biskupovy další aktivity na poli
výtvarném (založil proslulou zámeckou obrazárnu) a hudebním
(na zámku působila kapela pod
vedením věhlasného hudebníka
P. J. Vejvanovského).
Zcela výjimečným projektem
bylo vybudování Květné zahrady jako raně barokní zahrady
italského typu s geometrickým
systémem okrasných záhonů
a alejí, doplněných množstvím
různorodých
objektů
se
sochařskou a malířskou výzdobou – každý návštěvník uchovává
dodnes vzpomínky na rotundu,
doplněnou skvostnou kolonádou a bohatými květinovými
ornamenty. Výraznou úpravou
prošla také Podzámecká zahrada.
Ihned po svém nástupu do
funkce vydal biskup Lichtenstein
na svou dobu značně novátorský
dekret o úpravách městských
prostranství a městských domů.
Podle jeho ustanovení se měla

Nová kniha ukazuje Kroměříž
na dobových pohlednicích
Zajímá-li vás jak vypadala
Kroměříž třeba před sto lety,
určitě vás zaujme kniha s názvem
Místopisné pohlednice města
Kroměříže, kterou vydal autor
Dan Suchomel při příležitosti 750.
výročí trvání města. Křest knihy se
uskutečnil 21. května v prostorách
biskupské mincovny.
Kniha se zaměřuje na historii poštovnictví v Kroměříži od
počátků do konce Rakousko –
uherské monarchie. Pojednává
o prvních poštovních poslech
v 17. století, o zřízení kamenné
pošty sběračem dopisů Franzem
Antonem Palckelem na Hrubém
rynku roku 1855, která již sloužila
běžnému obyvatelstvu, o jejím
častém přesouvání do různých budov na náměstí do roku 1887, kdy

byla vystavěna budova na Novém
rynku, kam se pošta přemístila a
působila dalších 90 let.
Bohatá obrazová část dokumentuje nejen proměny Kroměříže,
věnuje se také významným
událostem, kterými město žilo.
Knihu vydala nákladem 900 ks
Česká numismatická společnost,
pobočka Kroměříž, společně s Vydavatelstvím Alexandr Michajlovič
v roce 2013. K dostání je například
v informačním centru.
(ds)

co víte o kroměříži
Vážení čtenáři,
Otázka z minulého čísla byla
poměrně jednoduchá. Heraldický
znak města je veřejnosti dobře
znám a nebyl pro vás tedy problém správně uhodnout, že po
biskupu Dietrichštejnovi nám
zůstaly v heraldickém znaku
města vinařské nože.
Z došlých odpovědí jsme
vylosovali tyto výherce:
Lucie Resutíková
Jana Baladová
Karla Zapletalová

městská rada starat nejen o
dláždění ulic a náměstí, ale i budovat městskou kanalizaci. Velké
požadavky byly kladeny i na majitele domů – biskup, motivován
bezpečím města, kladl důraz na
úpravu komínů a nahrazování
doškových střech šindely.
Domácí mistři vtiskli svou
nezaměnitelnou pečeť zejména mincovně (1665), která
patřila k prvním biskupským
novostavbám. Výrazný podíl
místních stavitelů můžeme předpokládat i u obnovy františkánského kláštera, dnešní Octárny.
Značná pozornost byla věnována
obnově devastovaných veřejných budov, církevních staveb
a městského opevnění. Výrazně
byla přestavěna řada měšťanských domů, hlavně na Velkém
náměstí. Důslednou obnovou
prošel kostel sv. Mořice a byl
opraven také farní kostel Nanebevzetí P. Marie. Biskup přivedl
do města piaristy, kterým dal
kostel sv. Jana Křtitele a svěřil jim
výuku na nově založeném piaristickém gymnáziu (1687), jedné z
nejstarších vzdělávacích institucí
na Moravě. Jednou z posledních biskupských staveb byla
panská sýpka na štěchovickém
předměstí nedaleko Květné zahrady, dokončená až po biskupově
smrti (1714). Co říci závěrem?
Biskup Karel z Lichtensteinu Castelkorna je díky svému intenzivnímu úsilí a zájmu o svěřené
olomoucké biskupství právem
považován nejen za obnovitele a
druhého zakladatele Kroměříže,
ale i celé Moravy, poničené
třicetiletou válkou.
Státní okresní archiv Kroměříž
7

Otázka č. 7
Které architekty povolal
biskup Lichtenstein do
Kroměříže, aby vystavěli
zdejší zámek zhruba do
dnešní podoby?
Správné odpovědi označené heslem „Soutěž - 750 let“ posílejte
na adresu zpravodaj@mestokromeriz.cz, nebo na adresu:
Kroměřížský zpravodaj, Velké
náměstí 115, 767 01 Kroměříž.
(Nezapomeňte uvést svou adresu
a telefonní kontakt).

kroměříž
před 100 lety

KALENDÁRIUM AKCÍ
KONCERTY
3. 7. KONCERT PĚVECKÉHO
SBORU MORAVSKÝCH UČITELŮ
– 110 LET, Sněmovní sál,
zač. v 17 h
● 9. 7. NATIONAL YOUTH
CHOIR OF SCOTLAND – koncert
smíšeného pěveckého sboru ze
Skotska, Sněmovní sál,
zač. v 19.30 h
● 13. 7. JÁRA CIMRMAN:
PROSO, Nadsklepí, zač. ve 20 h
● 17. 7. G. PUCCINI: LA
BOHÉMA – záznam opery z
festivalu v Salzburgu 2012,
Nadsklepí, zač. v 19 h
● 19. 7. HOFMUSICI: HOUSLOVÉ
SONÁTY – koncert mezinárodně
uznávané barokní kapely, Salla
terrena, zač. v 19.30 h
● 25. 7. STOPTIME 2013
KROMĚŘÍŽ - DUKE SPECIAL
(IRL) + MELANIE SCHOLTZ
(JAR), Klub Starý pivovar,
zač. v 19.30 h
● 26. 7. STOPTIME 2013
KROMĚŘÍŽ - MIREK
KEMEL - IVAN HLAS + OLIN
NEJEZCHLEBA + NORBI
KOVACS - TRABAND, Květná
zahrada, zač v 19 h
● 27. 7. STOPTIME 2013
KROMĚŘÍŽ - MICHAEL
BYSTROV (CZ) - REBEKKA
ZARKAVA + JIRI DOLEZAL (SUI
+ CZ) – XAVIER BAUMAXA (CZ),
Klub Starý pivovar, zač. v 19 h
●

ZÁBAVA
12. a 13. 7. DOBYTÍ
KROMĚŘÍŽE ŠVÉDY,
Podzámecká zahrada 12. 7. zač.
ve 21h, 13. 7. zač. v 10 h

●

VÝSTAVY
Z POKLADŮ ARCHIVU MĚSTA
KROMĚŘÍŽE, Státní archiv
Kroměříž, do června 2014
● PETR NAŠIC: AMADEUS VE
FOTOGRAFII, Arcibiskupský
zámek, do 31. 7.
● AFRICKÉ SOCHY, Květná
zahrada, do 31. 7.
● VÝSTAVA PŘIPOMÍNAJÍCÍ
PŘÍPRAVU A REALIZACI ZÁPISU
ARCIBISKUPSKÉHO ZÁMKU A
ZAHRAD NA SEZNAM UNESCO,
Arcibiskupský zámek, do 30. 9.
● MAX ŠVABINSKÝ TAK
TROCHU JINAK, Muzeum
Kroměřížska, do 22. 9.
● ČERNÁ A BÍLÁ: JINDŘICH
ŠTREIT (FOTOGRAFIE) A
MONIKA VOSYKOVÁ (SOCHY A
SKLO), Galerie Orlovna, do 21. 7.
● KRUCIÁTA III., výstava Martina
Kocourka, Vodárna, do 21. 7.
● 29. 7. VÝSTAVA OBRAZŮ A
●
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15. 7. OSAMĚLÝ JEZDEC,
zač. v 18 h
● 15. 7. REVIVAL, zač. ve 20.30 h
● 18. 7. R.I.P.D.-URNA: ÚTVAR
	ROZHODNĚ NEŽIVÝCH
AGENTŮ 2D, zač. v 18 h
● 18. 7. STÁŽISTI, zač. ve 20.30 h
● 19. 7. R.I.P.D.-URNA: ÚTVAR
	ROZHODNĚ NEŽIVÝCH
AGENTŮ 3D, zač. v 18 h
● 19. 7. STÁŽISTI, zač. ve 20.30 h
● 20. 7. STAŽISTI, zač. v 18 h
● 20. 7. IRON MAN 3,
zač. ve 20.30 h
● 21. 7. R.I.P.D.-URNA: ÚTVAR
	ROZHODNĚ NEŽIVÝCH
AGENTŮ 3D, zač. v 18 h
● 21. 7. STAŽISTI, zač. ve 20.30 h
● 22. 7. IRON MAN 3, zač. v 18 h
● 25. 7. WHITE HOUSE DOWN,
zač. v 18 h
● 25. 7. WOLVERINE 2D,
zač. ve 20.30 h
● 26. 7. WOLVERINE 3D,
zač. v 18 h
● 26. 7. WHITE HOUSE DOWN,
zač. ve 20.30 h
● 27. 7. WHITE HOUSE DOWN,
zač. v 18 h
● 27. 7. WOLVERINE 3D,
zač. ve 20.30 h
● 28. 7. WHITE HOUSE DOWN,
zač. v 18 h
● 28. 7. WOLVERINE 2D,
zač. ve 20.30 h
● 29. 7. IRON MAN 3 3D,
zač. v 18 h
● 29. 7. WHITE HOUSE DOWN,
zač. ve 20.30 h

KERAMIKY SDRUŽENÍ Q BRNO
LUDMILY KOVAŘÍKOVÉ A MARIE
FILIPPOVOVÉ, vernisáž v 17 h
● 29. 7. VÝSTAVA VOJTĚCHA
JANYŠKY, Vodárna, vernisáž v
17 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.
● JITKA CHURÁ: MALBY A
PASTELY, Radniční sklípek, do 7. 7.
● VÍTĚZSLAV BUMBA: AKT A
GLAMOUR, Fotogalerie Scéna,
do 13.7.
● 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 - kulturněhistorický obraz města Kroměříže
od jeho vzniku do raného
novověku, sklepní prostory
Muzea Kroměřížska, stálá
expozice.

●

KINO NADSKLEPÍ
1. 7. SVĚTOVÁ VÁLKA Z 2D,
zač. ve 20.30 h
● 4. 7. JÁ, PADOUCH 2, zač. v 18 h
● 4. 7. SVĚTOVÁ VÁLKA Z 3D,
zač. ve 20.30 h.
● 5. 7. SVĚTOVÁ VÁLKA Z 3D,
zač. v 18 h
● 5. 7. BABOVŘESKY,
zač. ve 20.30 h
● 6. 7. JÁ, PADOUCH 2 3D,
zač. v 16 h
● 6. 7. PĚNA DNÍ, zač v 18 h
● 6. 7. SVĚTOVÁ VÁLKA Z 2D,
zač. ve 20.30 h
● 7. 7. JÁ, PADOUCH 2 3D,
zač. v 16 h
● 7. 7. PĚNA DNÍ, zač. v 18 h
● 7. 7. BABOVŘESKY,
zač. ve 20.30 h
● 8. 7. BABOVŘESKY, zač. v 18 h
● 8. 7. PĚNA DNÍ, zač. ve 20.30 h
● 11. 7. OSAMĚLÝ JEZDEC,
zač. v 18 h
● 11. 7. REVIVAL, zač. ve 20.30 h
● 12. 7. PACIFIC RIM – ÚTOK NA
	ZEMI 2D, zač. v 18 h
● 12. 7. REVIVAL, zač. ve 20.30 h
● 13. 7. UNIVERZITA PRO
PŘÍŠERKY 3D, zač. v 16 h
● 14. 7. UNIVERZITA PRO
PŘÍŠERKY 2D, zač. v 16 h
● 14. 7. REVIVAL, zač. v 18 h
● 14. 7. PACIFIC RIM – ÚTOK NA
	ZEMI 3D, zač. ve 20.30 h
●

LETNÍ KINO
6. 7. JAN HUS, Slovanské
náměstí, zač. ve 21.15 h, zdarma
● 13. 7. KRÁLOVSKÝ SLIB,
nádvoří Arcibiskupského zámku,
zač. ve 21.15 h, zdarma
● 27. 7. FESTIVAL, nádvoří Starého
pivovaru, zač. ve 21.15 h, zdarma
●

KNIHOVNA
KROMĚŘÍŽSKA
1. 7. MOJE RODINA –
VÝSTAVA DĚTSKÝCH KRESEB
MC KLUBÍČKO, vernisáž v 17 h,
do 26. 7.
● HERALDICKÝ GLOBUS
KROMĚŘÍŽSKA, výstava odznaků s
heraldickým námětem měst a obcí
kroměřížského okresu, do 30. 9.
● OD 29.7. DO 11.8. je knihovna
z technických důvodů uzavřena
●

STUDIO KAMARÁD
1. 7. - 30. 8. PRÁZDNINOVÉ
HLÍDÁNÍČKO –
● 8. 7. – 26. 8. PRÁZDNINOVÁ
MINIŠKOLIČKA - každé pondělí
více na www.studiokamarad.
ic.cz, tel. 608 848 978
●
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Blíží se termín výstavy
Floria Léto 2013

Výstaviště
Floria
Kroměříž
připravuje 37. ročník celostátních
prodejních zahradních výstav
Floria LÉTO 2013. Brány výstaviště
se otevřou ve dnech 3. - 11. srpna
2013 a vedle tradičního sortimentu se mohou návštěvníci těšit na
výstavy růží a lilií. Specialitou letní
výstavy bude především výstava
mečíků. K vidění bude mnoho
druhů a stovky barev těchto krásných květin, pro které bude opět
vyčleněna samostatná výstavní
hala. Novinkou bude velká
výstava kaktusů pořádaná ve spolupráci s kroměřížským Klubem
kaktusářů Frailea. „Tento klub
založený už v roce 1965 dlouhá
léta prezentoval pěstitelské
výsledky svých členů na výstavě
v Květné zahradě v Kroměříži.
Nově bude tato výstava pořádána
právě na výstavě Floria LÉTO
2013,“ uvedl ředitel výstaviště
Radek Novotný.
(pz)
Do Kroměříže se opět sjedou
automobiloví veteráni
Začátek měsíce srpna v Kroměříži
tradičně
patří
historickým
vozidlům a nejinak tomu bude
i v letošním roce. Na sobotu
3. srpna připravuje Veterán
klub Kroměříž 6. ročník setkání
příznivců historické techniky
a vozidel s názvem Veteránem
nejen Kroměřížskem 2013. Setkání začne v 9 hodin přehlídkou
na Velkém náměstí, kde bude
připravena živá i reprodukovaná
hudba a mezi 12. a 14. hodinou i jízdy zručnosti vozidel a
motocyklů. Během dne se automobiloví veteráni vydají z
Kroměříže na přibližně stokilometrovou orientační jízdu nejen
kroměřížským okresem. A po
ukončení soutěže bude projíždět
spanilá jízda i Kroměříží.
(pz)

ZAJÍMAVOSTI
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V Podzámecké zahradě dojde k rekonstrukci
slavné bitvy se Švédy
Přesně před 370 lety se Kroměříž
dočkala skličující rány. Město obsadila švédská vojska, vyplenila
ho a s výjimkou několika domů
téměř srovnala se zemí. Tento
milník v historii města si Kroměříž
v rámci 750. výročí svého trvání
připomene v sobotu 13. července
v prostoru Podzámecké zahrady,
kde skupina historického šermu
Biskupští manové připravila již
4. ročník Dobývání Kroměříže
Švédy.
Tato akce je v rámci Moravy unikátní hned v několika
ohledech. „Je největší svého
druhu, účastní se jí nejvíc jezdců
a probíhá v nádherném prostředí
zámeckého parku, kde dojem
z rekonstrukce neruší žádné
moderní prvky, což umožňuje
fotografům a kameramanům
pořídit skvělé snímky,“ poznamenal vedoucí Biskupských
manů Evžen Petřík. Akce začne
v pátek 12. července ve 21 hodin
průvodem, který půjde od Pionýrské louky Kojetínskou ulicí
ke gymnáziu, přes Kovářskou
ulici na Velké náměstí a skončí
u vchodu do Podzámecké zah-

rady v ulici Na Kopečku. Sobotní
program začne v 10 hodin také
průvodem, tentokrát vyjde z
Vejvanovského ulice a projde
Vodní ulicí na Velké náměstí, kde
se každá skupina představí salvou. Průvod opět skončí v ulici
Na Kopečku. Poté se veřejnosti
otevře tábor a diváci budou
moci nahlédnout do vojenského
ležení v Podzámecké zahradě
za Pionýrskou loukou (u tzv.
Amerického domku). Program
tvořený scénickými a tanečními
vystoupeními spolu s ukázkami
vojenství bude probíhat od 13 do
16 hodin a po 16. hodině začne

samotná bitva. Té se zúčastní
téměř 200 účinkujících z České
a Slovenské republiky včetně
10 jezdců a několika kanónů.
„Stejně jako v minulých letech
bude připraven program i pro
zájemce o modernější historii. V
něm se letos představí například
Praga V3S, která slaví 60. výročí,
a vůz VB v typickém žlutobílém
provedení. Dynamickou ukázku
zásahu předvede Městská policie
Kroměříž,“ dodal Petřík.
Akci pořádají Biskupští manové
ve spolupráci s městem Kroměříží
a Arcibiskupským zámkem a zahradami.
(pz, ep)
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Jindra Jarošová: Svatí kacíři aneb
Reportáž nejen z Velké Moravy
Autorka sebrala obdivuhodné
množství historického materiálu,
a to nejen pokud jde o tzv. velkou politiku, ale do určité míry i o
běžném životě širších vrstev obyvatelstva. Charakterizuje církevní
spory, a to jak církevně politické zápasy, tak věroučné polemiky, které
reprodukuje celkem věrně.
Nové vydání k 1150. výročí příchodu
sv. Cyrila a Metoděje na Velkou
Moravu
www.knihkm.cz

Z Knihovny Kroměřížska
do celého světa

Ohlédnutí za celostátním seminářem
Celoživotní učení – Kroměříž 2013
Ve dnech 15. a 16. května 2013
se v Kroměříži konal 20. ročník
celostátního semináře, který
se zabýval aktuálními otázkami
celoživotního
učení.
Pořadateli semináře bylo město
Kroměříž, Národní vzdělávací
fond a Okresní hospodářská
komora
Kroměříž.
Záštitu
nad seminářem převzali hejtman Zlínského kraje MVDr.
Stanislav
Mišák,
starostka
Kroměříže Mgr. Daniela Heb-

knižní novinky

narová a ministr pro místní rozvoj Ing. Kamil Jankovský.
Celostátního
semináře
se
zúčastnilo 95 odborníků ze
všech druhů odborných škol,
úřadů práce, krajských úřadů,
podniků a dalších organizací z
různých krajů České republiky
a Slovenské republiky. Cílem
semináře bylo charakterizovat vývoj a současný stav odborného vzdělávání v posledních dvaceti letech v České a

ODVOZ A EKOLOGICKÁ�LIKVIDACE

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

NA MÍSTĚ
Tel:�777�550�621,�608�749�219
Autovrakoviště Třebětice
Za�kompletní�nebo�téměř kompletní�autovrak�vyplatíme

1000,-�Kč

Slovenské republice, společné
a rozdílné znaky tohoto vývoje,
ukázat jeho pozitivní i negativní rysy a naznačit očekávaný
vývoj odborného vzdělávání
v příštích obdobích. Účastníci
semináře konstatovali, že toto
odborné setkání opět přispělo
k užitečné diskusi o zlepšování
celoživotního učení, tentokrát
ve dvou zemích.
Jarmark sociálních služeb
města Kroměříže a Uherského
Hradiště se v Kroměříži uskutečnil
23. května již podvanácté. Jako
každoročně se sešli uživatelé sociálních služeb, aby prezentovali
svá zařízení zpěvem, tancem,
výrobky z pracovních terapií a
hlavně dobrou náladou, která
se nesla Velkým náměstím od
ranních hodin až do pozdního
odpoledne. Atmosféru Jarmarku
přišli zpříjemnit uživatelé DOZP
Barborka, DOZP Javorník, DpS
U Moravy, DOZP Kvasice a DpS
Vážany. Podpořit vystoupení
svých kolegů přišli uživatelé
všech zařízení.
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Až do 31. července je v Knihovně
Kroměřížska pro všechny zájemce
zpřístupněna pozoruhodná sbírka informací o zemích celého
světa – kolekce AtoZ. Jedná se o
tematickou databázi renomované
informační agentury World Trade
Press určenou široké veřejnosti,
včetně
cestovatelů,
novinářů,
obchodníků či studentů středních a
vysokých škol. Informace zobrazené
v AtoZ je možné si přečíst i v českém
jazyce.
(is)
Tvůrčí psaní
Knihovna
Kroměřížska
bude
pořádat již 5. ročník Kroměřížské
školy tvůrčího psaní. Je určena pro
širokou veřejnost bez ohledu na věk
a vzdělání. Lekce budou probíhat
pod vedením regionální spisovatelky Kláry Janečkové. Kurz bude
zahájen na podzim 2013. Zájemci
se mohou přihlásit v Knihovně
Kroměřížska osobně nebo na tel.
573 503 173, či na e-mailu pavlikova@knihkm.cz. Kurz je spolufinancován Ministerstvem kultury ČR.

Oznámení
Základní
organizace
Svazu
postižených civilizačními chorobami Kroměříž ve spolupráci se
Zlínským krajem pořádá ve dnech
31. 8. – 7. 9. 2013 rekondiční
rehabilitační pobyt v hotelu Kahan
– Horní Bečva. Pobyt je zaměřen na
rehabilitační cvičení, plavání a vycházky. Přihlášky a informace u paní
Láníkové, Klub velehradská 625,
Kroměříž.
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Mladí zdravotníci obstáli
v poskytování první pomoci
Dokážete si představit situaci, v
níž bystw měli pomoci člověku
s epileptickým záchvatem či tepenným krvácením? Školáci, kteří
se účastní každoroční soutěže
hlídek mladých zdravotníků,
neváhají a ví si rady. V úterý 7.
května se na Dětském dopravním
hřišti v Kroměříži uskutečnil další
ročník této postupové soutěže
a účastníci opět potvrdili, že
zdravovědu ovládají výtečně.
Třináct družstev ve dvou kategoriích starších a mladších žáků se
muselo vypořádat s takovými situ-

acemi, jako je například resuscitace, epileptický záchvat, tepenné
krvácení, předávkování léky, zlomenina či transport nemocného.
„Školy, které se soutěže zúčastnily,
jezdí pravidelně a první pomoci
se věnují průběžně po celý školní
rok v rámci kroužků. Na výsledcích je to vidět. Hned poznáme,
že se nejedná jen o namátkové
znalosti, ale že s nimi paní učitelky
situace probírají odpovědně a do
hloubky. V soutěži jde navíc o týmovou práci, při níž každý z členů
hlídky musí znát při poskytování

pomoci svou roli,“ poznamenala
Alice Juračková z kroměřížského
Českého červeného kříže. Podle
ní soutěž zahrnovala i volné ukázkové disciplíny Besipu a Střední

policejní školy Holešov. Ve kategorii mladších žáků si nejlépe vedlo
družstvo z Morkovic, mezi staršími
žáky se na první příčce umístila
Základní škola Slovan.
(pz)

POZOR DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

SVOZ BIOODPADU v ČERVENCI
a SRPNU 2013 bude probíhat
KAŽDÝ TÝDEN!!!
V LICHÝCH TÝDNECH bude
svoz probíhat v ÚTERÝ.
V SUDÝCH TÝDNECH bude svoz
ROZDĚLEN do 2 dnů dle níže
uvedeného seznamu ulic.

2. pololetí 2013

Seznam ulic, které budou
sváženy v SUDÉM týdnu v
ÚTERÝ:
Bedřicha
Zelinky,
Františka
Vančury, gen. Svobody, Josefa Homoly, Josefa Obadala,
K vodojemu, Kazimíra Rudého,
Kojetínská, Koperníkova, Květná,
Ladislava Pavlíka, Lutopecká, Na
Lindovce, Nad Lomy, Odbojářů,
Pod Barbořinou, Prof. V. Tučka,
Skalky, Smetanova, Soudní,
Strážná, Školní, Štěchovice, U

Sýpek, VÁŽANY, Vinohrádky, Víta
Nejedlého, Žerotínova.
Seznam ulic, které budou
sváženy v SUDÉM týdnu ve
STŘEDU:
Albertova,
Boční,
Boženy
Němcové, Broskvová, Březinova,
Dvořákova, Elišky Krásnohorské, Fügnerova, Gen. Klapálka,
Gen. Bočka, Gen. Píky, Gorkého,
Havlíčkova, Jabloňová, Jiráskova,
K Terezovu, Karla Čapka, Karolíny

Světlé, Kollárova, Kpt. Jaroše,
Legionářů, Malý Val, Meruňková,
Milíčovo náměstí, Nábělkova,
Ořechová, Purkyňova, Sadová,
Svat. Čecha, Švestková, Třešňová,
Tyršova, U Cihelny, Velehradská,
Velké náměstí, Višňová, Vrchlického, Žižkova.

Upozornění:

tento kalendář platí pro občany, kteří mají v nájmu zbytkovou + bio popelnici

BIOPAS, spol. s r. o., Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, Tel.: 573 502 789, 777 838 402
e-mail: biopas@biopas.cz www.biopas.cz
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Slavnostní vítání malých občánků
na kroměřížské radnici

Fotbalový turnaj Česká pojišťovna
Cup 2013
Dne 2. června pořádala SK
Hanácká Slávie Kroměříž na svém
hřišti pro přípravku ročníku 2005
a mladší velký fotbalový turnaj
Česká pojišťovna Cup 2013 o
velký putovní pohár. Počasí přálo
a dorazily všechny pozvané týmy
včetně dvou ze Slovenska. Turnaje se jako host zúčastnil i bývalý
reprezentant České republiky a
bronzový medailista z mistrovství

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

Evropy 2004 Zdeněk Grygera.
Náš tým malých Slávistů pod vedením trenéra Mirka Svobody sice
nedosáhl na stupně vítězů, ale i tak
byli všichni s výkonem spokojeni.
Tak jako loni velký putovní pohár
zaslouženě obhájil tým FK Hranice. Velký dík patří nejen trenérům,
ale i rodičům malých hráčů Slávie,
kteří se postarali o organizaci a
hladký průběh celého turnaje.

Maxmilián Strouhal

Nejbližší možné termíny vítání:
5.7 / 6.7. / 13.7. / 20.7.
a 27.7. 2013

Sňatky – duben 2013

Viktorie Bezděková

Petra Kolkopová, Kroměříž
Pavel Ševčík, Kroměříž
Zuzana Tesaříková, Kroměříž
Luděk Karásek, Kroměříž

Žáci kroměřížské ZŠ U Sýpek
poznávali sluchové postižení
Poradenské centrum pro sluchově
postižené Kroměříž, o.p.s. absolvovalo v úterý 14. května
další přednášku o sluchovém
postižení, určenou žákům základních škol. Tentokrát jsme byli pozváni do ZŠ U Sýpek v Kroměříži.
Mladí posluchači se dověděli, jak
se sluchově postiženými správně
komunikovat, vč. doporučení,
jak odstraňovat nebo zmírňovat
komunikační bariéry. Dále si
účastníci akce prohlédli několik
typů závěsných i zvukovodových
sluchadel. Zvědavost všech probudil prezentovaný kochleární
implantát. Druhá část přednášky
byla tradičně zaměřena na
prezentaci
kompenzačních
pomůcek spojenou s možností
osobního vyzkoušení. Na závěr
hodinové přednášky jsme se
společně učili prstovou abecedu
a základní slova znakového jazyka. Všichni se s chutí zapojili
do učení jednotlivých symbolů
a poté došlo i na „zkoušení u

tabule“, kdy se nám žáci pomocí
prstové abecedy představili. Celá
přednáška probíhala v opravdu
uvolněné atmosféře. Zaujetí bylo
znát nejen na žácích, ale také
na jejich vyučujících. Fakt, že po
skončení přednášky vedení ZŠ
projevilo zájem o další spolupráci, pro nás představuje ocenění
a uznání smyslu této užitečné
aktivity.
PCPSP Kroměříž

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

Eliška Urbanová

Šimon Daněk

Matyáš Konečný

Ema Urbanová

Jolana Skopalová

Lucie Srbecká

Barbora Langerová

Antonie Rozmahelová

Matyáš Rozmahel

Informace společnosti E.On o přerušení dodávky el. proudu v některých částech města.
• 8. 7. od 7.30 do 16.30 h – Kroměříž , ul. Bartošova, Brandlova, Chelčického, Štítného,
Švabinského nábřeží.
• 8. 7. od 8 do 16 h Kroměříž, ul. Nitranská.
• 16. 7. od 7.30 do 14.30 h - Trávník
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/

V červnovém čísle Kroměřížského zpravodaje bylo v rubrice Slavnostní vítání malých
občánků na kroměřížské radnici chybně uvedeno příjmení Julie a Beatrice Dvořáčkových,
které tiskařský šotek nechtěně přejmenoval na Dvořákovy. Rodičům i dětem se omlouváme.
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FOTOSTRANA
Obrazové ohlédnutí

Roztančené náměstí
Den tance roztančil 8. června
kroměřížské Velké náměstí.
Na jevišti se střídaly taneční
soubory z celého Kroměřížska
a předvedly, co se za školní rok
naučily. Ke slavnostnímu dnu se
přidaly také Africké dny, jejichž
cílem bylo představit rozmanitost kultury tohoto kontinentu –
hudbu, tanec, módu, filmy i jídlo.
Africké dny završila sbírka kol pro
Afriku. 		
(dap)
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Josef Zimovčák přijel
na vysokém kole
Známý cyklista Josef Zimovčák
přijel v sobotu 15. června do
Kroměříže i se svým vysokým
kolem zvaným kohoutovka či
kostitřas. Jel v čele pelotonu 4.
ročníku kampaně Na kole dětem,
jejímž cílem je získat finanční
prostředky na pomoc a podporu onkologicky nemocných
dětí. Tour ve dnech 6. - 15. června
křižovala celou Českou republiku,
přičemž zastávka v Kroměříži

byla součástí poslední 10. etapy
vedoucí z Brna na Velehrad. Akci,
nad kterou převzala záštitu i starostka Daniela Hebnarová, podporuje celá řada známých osobností, například profesor Pavel
Pafko či Karel Loprais, kteří také
společně s Josefem Zimovčákem
a dalšími osobnostmi do
Kroměříže dorazili.
(pz)
Foto: J. Soporský
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Foto: J Soporský
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