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Na zdraví!
  
Milí čtenáři,
kdyby mi někdo na 
jaře tvrdil, že se v říjnu 
nezastavím, asi bych z 
toho jasnovidce už tehdy 
tahala detaily. A teď už 
je mi to jasné! Znám 
plán téměř na každý den 
a jsem si jistá, že desátý 
měsíc roku bude pestrý 
nejen díky probarvujícím 
se listům v Podzámecké 
zahradě. Předčasné volby 
do parlamentu vnesou 
do města škálu barev 
politického spektra, 
uskuteční se řada akcí 
spojených s probíhajícími 
oslavami 750 let trvání 
města a mezi tím vším 
budou i dny zcela speciální. 
Na jeden takový se těším 
výjimečně – 17. října 2013 
oficiálně dostane Kroměříž 
velký dárek. Smysluplnou 
inovaci, jejíž hodnotu 
budoucnost ještě navýší. 
Napínám trochu záměrně, 
protože vím, jak málo tyto 
věci doceňujeme. Právě v 
tento den bude slavnostně 
zahájen modernizovaný 
provoz úpravny vody v 
areálu VAK Kroměříž. Z 
vodovodu poteče voda ještě 
kvalitnější. Naše „městské 
stříbro“ získá vyšší lesk a 
hodnotu. A tak mě napadá, 
že od podzimu můžeme 
oslavu, zdravici či proslov 
korunovat přípitkem 
z těch nejkvalitnějších: 
kroměřížskou vodou z 
vodovodu. Naše voda si tu 
poctu zaslouží.

Daniela Hebnarová
starostka města
starostka@mesto-kromeriz.cz

Pozvánka do Podzámecké zahrady
na humanitární běh pro Gambii

...čtěte na str. 10

Rozhovor nejen o nové úpravně vody

...čtěte na str. 4
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Dluh Kroměříže je po třech letech poloviční 

Starostka přivítala do života kroměřížská trojčátka

Konec letošního srpna byl z pohledu 
hospodaření kroměřížské radnice 
mimořádně významný. K tomuto 
termínu se totiž zadluženému 
městu podařilo snížit úvěrové 
zatížení na polovinu. Razantní 
úspory se dotkly samotného chodu 
radnice, příspěvkových organizací, 
ale také některých veřejných služeb, 
i když snahou radnice bylo a je 
zachovat standard, na který jsou 
občané zvyklí. 
„Dluh města, který na začátku 
volebního období dělal bezmála 

198 milionů, jsme ke konci srpna  
snížili na polovinu. Úvěrové zatížení 
spadlo pod magickou hranici sto 
milionů korun a po devíti letech 
město nepočítá své dluhové zatížení 
ve stovkách, ale jen v řádu desítek 
milionů. Vzhledem k tomu, že v 
rámci rozpočtových opatření byl na 
posledním zastupitelstvu konaném 
29. 9. v rozpočtu zrušen původně 
plánovaný dvacetimilionový úvěr, 
mělo by být úvěrové zatížení na 
konci roku 88,1 milionů korun,“ uvedl 
vedoucí radničního finančního 

odboru Radim Hlaváč. 
„Odpovědnost a snaha být dobrým 
správcem se díky týmové spolupráci 
vedení města a celého úřadu 
vyplácí. Poděkování patří všem, 
kteří nám v tomto pomáhají. V této 
cestě chceme samozřejmě i nadále 
pokračovat. Šetření je vždy těžší a 
méně oblíbené, ale pro naše město 
je to jediná správná cesta, na kterou 
jsme se vydali i s vědomím, že ten, 
kdo přijde po nás, bude mít zase 
volné ruce,“ uvedla starostka Daniela 
Hebnarová.     (pz)

Plný dům nových radostných starostí mají manželé Monika a Jaroslav Vyvlečkovi z Kroměříže. V červnu se jim 
ve zlínské porodnici narodila trojčátka Vojtěch, Magdaléna a Valentýna. Nové občánky města přivítala v pátek 
13. září v obřadní síni radnice starostka Daniela Hebnarová. Vedle velké gratulace předala jejich rodičům i 
peněžní dar na přilepšení finančních potřeb alespoň v prvních měsících. I když vše potřebné, jako jsou postýlky, 
matrace, autosedačky a kočárky, už samozřejmě rodina má, je toho stále dost, co je třeba připravit a pořídit, a to 
v trojnásobném množství. Rodičům i krásným trojčátkům přejeme do života spoustu zdraví, štěstí a lásky.        (pz)

Foto: P. Zrna 
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Volby do Poslanecké 
sněmovny 

Parlamentu ČR     

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR se budou konat 
ve dnech 25. a 26. října  2013.  
V pátek 25. října budou voleb-
ní místnosti otevřeny v době 
od 14 do 22 hodin a v sobotu  
26. října v době od 8 do 14 hodin. 
Voliči, kteří se nebudou zdržovat 
v době voleb ve volebním okrsku 
v místě svého trvalého pobytu, 
mohou hlasovat na voličský 
průkaz v jakémkoliv stálém 
volebním okrsku na území ČR 
nebo ve zvláštním okrsku v 
zahraničí. Volič musí podat žádost 
o vydání voličského průkazu buď 
osobně nejpozději do 23. října do 
16 hodin na obecním úřadě po-
dle místa trvalého pobytu, nebo 
podáním doručeným nejpozději 
do 18. října.
Při samotném aktu hlasování 
volič po příchodu do volební 
místnosti prokáže svou totožnost 
platným občanským průkazem 
nebo cestovním, diplomatickým 
či služebním pasem. Po záznamu 
do výpisu ze zvláštního sezna-
mu voličů obdrží od okrskové 
volební komise prázdnou úřední 
obálku. Neprokáže-li volič svou 
totožnost a státní občanství 
České republiky, nebude mu hla-
sování umožněno. Volič, který se 
dostaví do volební místnosti s 
voličským průkazem, je povinen 
tento průkaz odevzdat okrskové 
volební komisi. V případě voličů 
s trvalým pobytem v Kroměříži 
lze požádat o vydání voličského 
průkazu na Městském úřadě v 
Kroměříži, odboru občansko-
správních agend, oddělení 
správních agend, agenda evi-
dence obyvatel v přízemí budovy 
B na Husově náměstí v Kroměříži, 
tel. 573 321 170 nebo 573 321 176. 
Informace o způsobu hlaso-
vání, možnosti hlasovat na 
voličský průkaz, možnosti volit 
v nemocnici nebo obdobném 
zařízení a o možnosti volit v 
zahraničí zveřejníme podrobně 
na stránkách města Kroměříže 
www.mesto-kromeriz.cz, ikona 
VOLBY. 

JUDr. Ivana Bukovská
vedoucí odboru občansko-

správních agend MěÚ Kroměříž

KRáTcE z RADnIcE Prezident Miloš zeman se setkal 
na náměstí s občany

Kroměříž jako první město v kraji 
zveřejňuje faktury na internetu 

Téměř plné náměstí čekalo ve 
čtvrtek 5. září na příjezd preziden-
ta České republiky Miloše Zemana, 
který do města zavítal během své 
návštěvy Zlínského kraje ve dnech 
4. – 6. září. Návštěva to byla krátká, 
omezená pouze na podvečerní 
půlhodinové setkání s občany, 
přesto ji doprovázela mimořádná 
bezpečnostní opatření. Už v 
několikadenním předstihu si 
prezidentův tým přijel město 
prohlédnout a sdělit bezpečnostní 
požadavky. Na místě samém byli 

už od odpoledních hodin k vidění 
muži z prezidentovy ochranky, 
ale i uniformovaní a civilní 
policisté. Součinnost nabídla i 
městská policie, která do služby 
nasadila zvýšený počet strážníků 
a dohlížela nad veřejným 
pořádkem i plynulým příjezdem 
prezidentské kolony. Ta dora-
zila na Velké náměstí s mírným 
zpožděním krátce po sedmé 
hodině večerní. Miloše Zemana 
přivítala starostka Daniela Hebna-
rová a členové městské rady, kro-
jovaní Hanáci mu nabídli domácí 
koláčky a bez velkého zdržování 
státník společně se starostkou a 
zlínským hejtmanem Stanislavem 
Mišákem nastoupil před početné 
publikum, které už dychtivě 
čekalo na okamžik, kdy preziden-
tovi položí první otázky. V nich 
se odrážel především neutěšený 
pohled společnosti na politickou 

situaci v zemi. Zemanův program 
však neumožňoval nějakou hlubší 
debatu, takže svůj dotaz mohlo 
položit jen několik náhodně vy-
braných šťastlivců. Na závěr set-
kání prezident převzal několik 
darů a podepsal se do pamětní 
knihy města Kroměříže. 
Miloš Zeman nebyl v Kroměříži 
poprvé. Jako expremiéra ho v ro-
ce 2006 přivítal na radnici tehdejší 
starosta Petr Dvořáček a obda-
roval pamětní medailí.  (pz)

Od letošního září najdou lidé na 
oficiálních webových stránkách 
města Kroměříže výpisy z fak-
tur, které mají vazbu na městský 
rozpočet. Po několikaměsíčních 
rozpravách tento záměr 29. srp-
na schválili zdejší zastupitelé. 
Kroměříž se stala prvním městem 
ve Zlínském kraji, které občanům 
umožnilo prohlédnout si z po-
hodlí domova daňové doklady. 
S návrhem přišel zastupitel Pavel 
Motyčka se silnou podporou 
sdružení Kroměřížan. Na základě 
usnesení zastupitelů z konce 
letošního června byly vypracová-
ny právní rozbory a návrh postu-
pu. „Je důležité, aby občané měli 
přehled o nakládání s veřejnými 
penězi. A toto je správná cesta. 
Měli bychom dále pokračovat a in-
spiraci k dalším krokům můžeme 
najít třeba v systému, který zavedli 
ve slovenském Martině,“ pozna-
menal Pavel Motyčka. Starostka 
Daniela Hebnarová ho doplňuje: 
„Se zveřejňováním faktur nemáme 
žádný problém. Město nese právní 
odpovědnost za své hospodaření 
a nemůže si dovolit mít faktury v 
nepořádku. Nemáme tedy před 
veřejností co skrývat. Pouze jsme 
chtěli mít dostatek času na právní 
posouzení tohoto kroku, aby 
byl nezpochybnitelný, proto se 
záměr neschválil hned při prvním 
předložení, ale až nyní.“ 
Na městském webu www.mesto-

kromeriz.cz budou v sekci Důležité 
dokumenty pod záložkou Fak-
tury zveřejňovány údaje z knihy 
došlých faktur od částky 20 ti-
síc korun výše, uhrazené po 1. 
září 2013. U každé položky bude 
zveřejněno jméno a příjmení nebo 
obchodní firma, IČ a uhrazené 
částky. „Kvůli ochraně práv jed-
notlivých subjektů jsme během 
července a srpna oslovili stávající 
smluvní partnery, aby se vyjádřili, 
zda souhlasí se zveřejněním uve-
dených údajů. A do nově uza-
víraných smluv, případně objed-
návek, od července 2013 vkládáme 
ustanovení, kterým subjekt 
vyjádří souhlas se zveřejněním na 
webu. V případě, že smluvní stra-
na souhlas nedá, bude zveřejněna 
pouze fakturovaná částka bez 
identifikačních údajů,“ doplnil 
tajemník František Dočekal. I 
nadále samozřejmě platí, že každý 
občan se může k potřebným 
dokumentům v plném znění do-
stat díky zákonu o svobodném 
přístupu k informacím.
Zveřejňování faktur je dalším 
ze série kroků, kterými radnice 
občanům usnadňuje přístup k 
informacím. V nedávné době 
už například zajistila přímé 
videopřenosy a zvukové záznamy 
z jednání zastupitelů, zavedla 
elektronické hlasování či elektro-
nické vedení veřejných zakázek. 
    (pz) 

Foto: J. Soporský

Foto: P. Zrna 

Pravidla pro volební kampaň 
v Kroměříži 

Ve dnech 25. a 26. října nás čekají 
předčasné volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR a volební 
kampaň jednotlivých stran a usku-
pení už je v plném proudu. V této 
souvislosti Rada města Kroměříže 
ve čtvrtek 19. září schválila pravidla 
upravující umístění propagačních 
materiálů kandidátů do parlament-
ních voleb na veřejném prostrans-
tví v majetku města. Po dobu od  
14. října do 8. listopadu tohoto roku 
lze na veřejném prostranství umístit 
propagační materiály ve formě 
přemístitelných plakátovacích 
zařízení ve vlastnictví jednotlivých 
stran, a to zejména okolo sloupů 
veřejného osvětlení, okolo stromů, 
na zábradlích, případně volně 
umístěných v zeleni či na pevných 
prostranstvích. Po uvedeném ter-
mínu jsou strany povinny tyto nosiče 
s reklamou neprodleně odstranit, 
jinak bude umístění zpoplatněno. 
O umístění těchto přenosných 
propagačních zařízení si rozhod-
nou jednotlivé kandidující politické 
strany, přičemž musejí respektovat 
právo svých soupeřů, kteří již mají 
své zařízení instalováno. Kandidu-
jící politické subjekty také nesou 
veškerou odpovědnost za to, že 
jejich zařízení nebudou ohrožovat 
bezpečnost občanů a nebudou 
poškozovat veřejný ani soukromý 
majetek. Umožněním propagace 
chce město Kroměříž předejít 
vylepování volebních materiálů po 
rozvaděčích, stromech, skleněných 
plochách, fasádách, sloupech 
veřejného osvětlení, dopravních 
značkách, odpadkových koších, 
čekárnách, vratech a jiných nepovo-
lených místech.                                  (pz)
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Kruhová křižovatka na náměstí Míru dostane 
nový kabát 
Vzhled kruhového objezdu na náměstí Míru 
byl v Kroměříži dlouhodobě tématem debat. 
Po konzultaci s dopravními experty, dopravním 
inspektorátem a po dohodě se správcem ko-
munikace, kterým je Ředitelství silnic Zlínského 
kraje, se kroměřížská radnice rozhodla tento 
neutěšený stav změnit. V druhé polovině září 
byla zahájena rekonstrukce rondelu tak, aby 
byl jeho vzhled důstojnější a aby byl příjezd do 
města estetičtější. Střed kruhové křižovatky pro-
jde stavebním úpravami, bude opatřen zemi-
nou a osázen celoročně kvetoucími květinami a 
dřevinami.                (pz)

Troje nové hodiny měří od konce 
srpna čas v kroměřížských ulicích. 
Ty původní už byly poruchové 
a celkově v natolik špatném 
stavu, že radnice přistoupila k 
jejich výměně. V Kroměříži bylo 
v letech 1996 až 1998 postupně 
nainstalováno 6 kusů veřejných 
hodin. Za tu dobu se na nich 
podepsaly vnější klimatické vlivy 
i samotné opotřebení materiálu. 
 „Byly už zastaralé, jejich servis 
problematický a náhradní díly 
drahé, ale vždy se dařilo ještě 
hodiny zprovoznit. Situace se 
stala neúnosnou počátkem roku 
2013, kdy se nefunkční části 
hodin staly neopravitelnými,“ 
popsala situaci Pavla Cielecká z 
radničního odboru služeb. Po-
dle ní letos došlo v první fázi k 

výměně trojice hodin na Husově 
náměstí, u mostu přes Mora-
vu a u křižovatky ulic Oskol a 
Spáčilova. Výměna zbývajících tří 

kusů na Masarykově náměstí, v 
parku na Komenského náměstí a 
v ústí Kollárovy ulice u knihovny 
je v plánu na příští rok.                (pz)

Začátkem července zmizel z 
dětského koutku v Bezručově 
parku kolotoč a část herních 
prvků. Jejich nevyhovující stav 
odhalila revize, kterou radnice 
nechává každoročně zpracovat 
odbornou firmou. Na přelomu 
září a října došlo k instalaci 
prvků nových, takže oblíbený 
Bezručův park by měl dětem a 
jejich rodičům opět nabídnout 
zábavu v plném rozsahu. „Dětské 
hřiště je staré asi osm let a nebylo 
zahrnuté do nedávné revitalizace 
Bezručova parku. Dřevěné části 
některých herních prvků byly 
napadeny dřevokaznou houbou. 
Kovový kolotoč měl zrezivělou 
konstrukci a také už nevyho-
voval platným bezpečnostním 
normám,“ vysvětlil Lubomír Fila 

z radničního odboru služeb. 
Výměna prvků zahrnovala 2 sklu-
zavky, 2 řetízkové houpačky, 2 va-
hadlové houpačky a 2 pružinová 

houpadla a samozřejmě i nový 
kolotoč. Podle Lubomíra Fily 
nové vybavení hřiště přišlo rad-
nici na 230 tisíc korun.              (pz)

KRáTcE z RADnIcEČas v kroměřížských ulicích měří nové hodiny

Hřiště v Bezručově parku už má nové vybavení 

Aktuální opravy 
chodníků

Ve středu 11. září byla zahájena 
rekonstrukce chodníku v Soudní 
ulici. Opravu provádí Kroměřížské 
technické služby s termínem 
dokončení k 31. říjnu tohoto roku. 
Práce byly započaty od křižovatky 
s ulicí Gen. Svobody, kde je stáva-
jící stav chodníku nejhorší, a bu-
dou pokračovat až po vjezd na 
parkoviště za poliklinikou. Celkové 
náklady na rekonstrukci činí 730 
tisíc korun.

Revitalizace sídliště 
Slovan

Obyvatelé sídliště Slovan se již 
brzy dočkají komplexní revitalizace 
prostor vybraných vnitrobloků a 
rekonstrukce poškozených komu-
nikací. Dne 9. srpna nabylo právní 
moci stavební povolení a během 
září proběhlo výběrové řízení na 
dodavatele stavby. Revitalizace 
sídliště bude zahrnovat rekon-
strukci chodníků, úpravu ploch 
pro parkování osobních aut a pro 
kontejnerová stání, rekonstrukci 
sedmi dětských hřišť, doplnění a 
obnovu městského mobiliáře a v 
neposlední řadě ošetření stávající 
zeleně a výsadbu zeleně nové. S re-
alizací by se mělo začít na přelomu 
října a listopadu. Celkové náklady 
projektu počítají s částkou 18,4 
milionů korun, přičemž reálná výše 
dotace bude činit 15,6 milionů.  
(85 % z uznatelných nákladů). Pro-
jekt je financován z Integrovaného 
operačního programu.

Rozhodnutí odloženo
Kroměřížská radnice se opět 
zabývala problematikou absence 
přechodu u autobusové točny 
na Havlíčkově ulici. Toto téma 
už v minulosti projednávala do-
pravní komise z podnětu zastu-
pitelky Esmy Opravilové. K dis-
pozici měla posudek dopravní 
policie, který vybudování přechodu 
nedoporučoval kvůli nedostatečné 
frekvenci pohybu aut i chodců. 
Přesto dopravní komise doporučila 
Radě města Kroměříže, aby se 
odbor rozvoje problematikou 
přechodu zabýval. Radní odboru 
rozvoje uložili, aby zjistil a předložil 
náklady na realizaci. Termín ale 
stanoven nebyl a bude se odvíjet 
od finančních možností města ve 
vazbě na připravovaný rozpočet na 
příští rok.

Foto: V. Kuklová 

Foto: V. Kuklová 
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KRáTcE z RADnIcE

Sportovní halu 
převezme radnice 

pod svá křídla 

Dlouho diskutované převzetí 
Tělovýchovné jednoty Slavia 
Kroměříž pod ochranu radnice do-
stalo konkrétní podobu. Zařízení, 
které se už delší dobu potýká s 
finančními problémy, převezme 
pod svá ochranná křídla radnice, 
jejíž snahou je zachovat chod 
všech sportovních klubů, které 
navštěvuje téměř tisíc dětí z města 
a okolí.   
„TJ Slavia se v minulých letech do-
stala do ekonomických problémů, 
které ještě prohloubil nový zákon o 
loteriích, kvůli němuž sportovní or-
ganizace přestaly dostávat peníze 
ze sázek a loterií. I když město Sla-
vii výrazně podporuje a pomáhá 
jí krýt ztráty, ve stávajícím režimu 
by byla další existence ohrožena. 
Vedení tělovýchovné jednoty se 
obrátilo na město s prosbou o po-
moc a po téměř ročních jednáních 
jsme se dohodli na konečné formě 
řešení,“ přiblížila situaci starostka 
Daniela Hebnarová. Podle ní je 
hlavním cílem transakce zachování 
činnosti sportovních klubů, které 
navštěvuje téměř tisíc dětí. Převod 
spočívá v bezplatném darování 
budovy sportovní haly a přilehlých 
pozemků do majetku města. „Tento 
rok ještě dokryjeme ztrátu TJ Slavia 
rozpočtovým opatřením ve výši 
320 tisíc korun, od 1. ledna 2014 už 
ale provoz zařízení plně převezme 
naše příspěvková organizace Spor-
tovní zařízení města Kroměříže. 
TJ Slavia si halu pronajme za sym-
bolickou cenu 6 tisíc korun ročně 
na 15 let s tím, že využití v ní naj-
dou nejen sportovní kluby, ale i 
školy nebo neziskové organizace,“ 
doplnila starostka, podle které činí 
hodnota tělocvičny asi 11 milionů 
korun a dalších 600 tisíc by stály 
okolní pozemky včetně asfaltové-
ho hřiště. 

„Voda je naše 
městské stříbro 
a hodnota pro 
budoucnost,“ 
připomíná starostka 

Slavnostní otevření nově 
zrekonstruované úpravny vody 
VAK Kroměříž, které se chystá 
na čtvrtek 17. října 2013, přine- 
se pro 100 tisíc lidí v okrese 
Kroměříž novou kvalitu života-
dárné tekutiny – vody. Další 
 informace k aktuálnímu tématu 
přináší rozhovor se starostkou 
Danielou Hebnarovou.

Město Kroměříž vlastní 
majoritní podíl v akciové 
společnosti VAK Kroměříž. co 
to obyvatelům - odběratelům 
přináší?
Máme čtvrtou nejlevnější vodu 
v České republice. Naštěstí se 
podařilo odolat pokusům v mi-
nulosti, které usilovaly o prodej 
akcií. Jsem přesvědčená, že by 
to byla nenahraditelná chyba. 
Nejenom ekonomická. Zdroj 
vody a nyní také jeho techno-
logická úprava pro vodovodní 

síť budou mít tu nejvyšší kvalitu 
a to je hodnota, která dává smysl 
v přítomnosti i pro budoucnost. 
Rozhodně se budu vždy zasazo-
vat o to, abychom jako město 
svůj rozhodující vliv udrželi. Už 
kvůli našim dětem.

Vnímáte vodu jako strategic-
kou surovinu?
Samozřejmě. Stačí sledovat, jak 
se její cena proměnila za posled-
ních dvacet let. A to nejen na 
příkladu města či naší republiky. 
V globálním měřítku se vlastnic-
tví vodních zdrojů, jejich kon-
trola a ochrana  řeší jako téma 
v OSN a na dalších odborných 
úrovních. Voda je totiž symbol 
života. Cítím v tom logickou vaz-
bu - pokud máme kontrolu nad 
naší vodou, lidé v tomto městě 
vlastně drží kus toho městského 
stříbra v rukách. Protože vím, 
jak někdy zapomínáme na ty 
nejobyčejnější věci, jsem ráda, 
že otevření moderního provozu 
VAK na toto upozorní.

Čím bude nově uvedený pro-
voz úpravny vody unikátní?
Od začátku roku se celá techno-
logie zkoušela a ověřovala. Jed-
ná se nemalý investiční počin 
ve výši 182 milionů. Dvě třetiny 

nákladů pokryjí dotační tituly, 
zbylá část je hrazena z rozpočtu 
společnosti VAK Kroměříž. I když 
nejsem odborník, pokusím se 
to shrnout i pro ostatní laiky: 
dřívější mechanický postup 
provzdušňování vody s násled-
nou úpravou přidáním roztoku 
vápenatého hydrátu bude nah-
razen chemickou oxidací vody 
pomocí ozonu. Technologická 
zařízení pocházejí z Francie a 
obdobně vybavených provozů v 
Evropě není mnoho.

Lze nějak stručně vyjádřit 
přínos celé rekonstrukce 
úpravny vody a nově zaváděné 
ozonové technologie?
Měla jsem stejnou otázku na 
pana ředitele Lejsala z VAK 
Kroměříž. Jeho odpověď mě 
doslova nadchla: dojde ke 
snížení provozních nákladů 
při úpravě vody, vytvoří se au-
tomatizovaný provoz se záru-
kami vyššího zabezpečení a 
spolehlivosti dodávek do vodo-
vodní sítě. Pro spotřebitele je 
však asi nejdůležitější, že kvalita 
dodávané pitné vody bude díky 
nové technologii ještě vyšší. A 
to je plus pro budoucnost i pro 
zdraví.

Martin Číšecký

Prezentace architektury Kroměříže 
na Pražském hradě

Letošní již sedmý ročník me-
zinárodního festivalu archi-
tektury a urbanismu s názvem 
Architecture Week poprvé 
přestaví také stavební památky 
Kroměříže. V prostorách Jiřského 
kláštera na Pražském hradě v ter-
mínu od 23. září do 20. října 2013 
uvidí zájemci z řad oborníků i 
laické veřejnosti přehled toho 
nejzajímavějšího, co nabízí hi-
storie a současnost architektury 
v České republice.
 „Pro město Kroměříž je to 
výborná příležitost odprezen-
tovat jeho architektonické bo-
hatství, které má větší hodnotu, 
než si mnohdy uvědomujeme. 
Letošní téma zaměřené na archi-
tektonické dědictví a současnou 
architekturu v souvislosti s roz-
vojem cestovního ruchu nám 
bylo šité téměř na míru. Můžeme 
v krásném prostředí upozornit 
nejen na naše skvosty zapsané 
na Seznam UNESCO. Potěšilo by 
mě, kdyby zasloužený prostor 
získaly také stavební památky 
období secese či meziválečná 

architektura. Například secesní 
soubor staveb Psychiatrické 
léčebny vybudovaný v letech 
1905 – 1909 podle návrhů v té 
době uznávaného architekta 
H. Gessnera patří k projektům 
evropské úrovně,“ 
dodává k účasti 
Kroměříže na výstavě 
Architecture Week 
městská architektka 
Radmila Vraníková.
Díky vstřícnosti a 
podpoře ze strany 
Muzea Kroměřížska 
zaujme kroměřížská 
expozice i prosto-
rovým modelem 
města, který na 
výstavě bude patřit 
k těm největším. 
Naše další zastou-
pení v programu 
třítýdenního mara-
tonu architektury a 
urbanismu v Jiřském 
klášteře obstarali 
žáci ZUŠ Kroměříž. 
Díky  zapojení do 

přidruženého projektu Hravý 
architekt také oni svými pracemi 
podpoří zviditelnění Kroměříže 
na prestižní akci konané pod 
záštitou prezidenta České re-
publiky.                                      (mač)



5

10  2013 SPOLEČnOST, KULTURA

nejtvrdší hasiči se opět utkali 
na kroměřížském náměstí 

Slovinsko v Kroměříži nechalo 
pěknou výstavu a Lípu přátelství 

Šaty z časů Mozarta nadchly 
velké i malé návštěvníky

Výstava v rotundě představí staré 
odrůdy ovocných stromů 

Dračí lodě soutěžily v Podzámecké 
zahradě i v dešti 

Co všechno musejí dokázat 
hasiči, kteří denně likvidují 
požáry a zachraňují naše ma-
jetky i životy? Jejich schopnosti 
a hlavně výkonnost byly k vidění 
ve čtvrtek 12. září na Velkém 
náměstí, kde se konal 13. ročník 
náročné soutěže O putovní po-
hár ředitelky HZS Zlínského 
kraje, známé pod názvem TFA 
(Toughest Firefighter Alive – 
nejtvrdší hasič přežije). Jak na-
povídá název akce, jednotlivé 
disciplíny dokonale prověřily 
fyzickou kondici hasičů. Soutěž 
je co nejvíce přiblížena reálnému 

zásahu. „Probíhá v plné výstroji, 
což znamená mít na sobě zása-
hový vícevrstvý oblek složený 
z kalhot, kabátu včetně vnitřní 
vložky, zásahové obuvi, zása-
hových rukavic a přilby,“ přiblížil 
výstroj ředitel kroměřížského 
územního pracoviště HZS 
Zlínského kraje Vladimír Pit-
ner. Podle něj se letošní ročník 
od předchozích výrazně lišil. 
„Součástí soutěže byl i 4. ročník 
Českého poháru v disciplínách 
TFA, na startu se tedy sešla 
současná závodnická špička,“ 
prozradil Vladimír Pitner.        (pz)

Krásy Slovinska představila stej- 
nojmenná výstava, která byla 
k vidění do konce září ve foy-
er Domu kultury v Kroměříži. 
Výstavu fotografií připravil 
místní fotoklub ve spolupráci 
s Fotoklubem Anton Ažbe ze 
Slovinska a Velvyslanectvím 
Slovinské republiky v ČR. Fotoklub 
Anton Ažbe, pojmenovaný po 
slovinském malíři a fotografovi, 

byl založen v  roce 1985 ve městě 
Škofja Loka a na svých výstavách 
mimo jiné propaguje ve světě 
svou rodnou zemi. V České repu- 
blice už klub uspořádal celou řadu 
výstav, jejichž vernisáže byly spo-
jeny s vysazováním lip Slovinsko-
českého přátelství. Těchto lip už  
je u nás 39 a čtyřicátá byla za-
sazena 12. září na Slovanském 
náměstí v Kroměříži.   (pz)

Překrásné kostýmy z 2. poloviny 
18. století mohli v průběhu září 
obdivovat návštěvníci Muzea 
Kroměřížska. Výstava nazvaná 
Krása rokokové módy aneb 
Dozvuky Amadea představila 
módu, která vládla době W. A. 
Mozarta. Oděvy Justyny Sepiał 
- Rychlik a Hany Poláškové – 
Wincorové byly věrnými kopi-
emi skutečných oděvů šlechty i 
měšťanů. Nezaměnitelnou krásu 
rokokové módy obdivovaly 
nejen ženy, ale i mužská část  
návštěvníků, a také děti, které 
si mohly v muzeu poskládat 
tématické puzzle a vyzkoušet 
si některé klobouky. Výstavu 
připravila skupina historického 

šermu Biskupští manové z Kro-
měříže ve spolupráci s Muzeem 
Kroměřížska a Arcibiskupským 
zámkem a za finanční podpory 
společnosti TOS Hulín.             (pz)

Zajímá vás, jaké odrůdy ovoc-
ných stromů patří do naší kra-
jiny? Pokud ano, nenechte si 
ujít zajímavou akci v rotundě 
Květné zahrady. Jde o výstavu 
starých krajových odrůd jabloní 
a hrušní, nalezených v rámci ma-
pování regionu jihozápadního 
Kroměřížska. Výstavu za podpory 
Arcibiskupského zámku sestavil 
a připravil ing. Martin Posolda. 
Podle něj je v regionu doposud 
evidováno na 800 původních 
stromů, čítajících přes 100 odrůd 
jabloní a 30 odrůd hrušní. Mnohé 
ze starých odrůd jsou i význam-
nými krajinotvornými prvky a 
představují hodnotné kulturní 
dědictví. „Sady vysokokmen-

ných stromů jsou významnými 
částmi ekosystému intenzivně 
zemědělsky využívané krajiny 
našeho okolí. Plody některých 
odrůd snesou srovnání s novými 
odrůdami i po stránce vzhledu 
a chuti. Ve srovnání s běžně 
nabízeným ovocem byla u těchto 
odrůd také prokázána vysoká 
míra obsahu dnes velmi disku-
tovaných antioxidačních látek,“ 
dodal Martin Posolda. Výstava 
začíná ve čtvrtek 24. října v 
rotundě Květné zahrady, potrvá 
do 3. listopadu a  tradičně ji 
doprovodí stylová výzdoba zá-
meckých aranžérek. Její součástí 
bude také ochutnávka ovoce a 
tradičních ovocných výrobků. (pz)

Nepřízeň počasí doprováz-
ela letošní druhý ročník festi-
valu dračích lodí v Podzámecké 
zahradě. Deštivé a chladné 
počasí mělo vliv na počet diváků 
i samotných účastníků, přesto 
se ale pořadatelům podařilo 
připravit pěknou akci, která má 
potenciál stát se trvalou součástí 
našeho města. Páteční závod na 
Dlouhém rybníku patřil přeboru 
škol, do kterého se přihlásily 
týmy ze Střední školy hotelové 
a služeb Kroměříž (tým Elita), 
ZŠ Chropyně (Chropyňští orli) 
a ZŠ  Slovan (Draci ze Slovanu). 

Vítězným týmem se stala Elita 
Kroměříž. Sobotní Open festival 
proběhl za účasti pouhých tří 
posádek. Zvítězili Hybrid Drag-
ons z Kojetína, kteří současně 
získali putovní pohár města 
Kroměříže. Druhé místo obsadili 
Hraďáci z Chropyně a třetí mís-
to pak kroměřížský tým EMPA.  
„I přes zmíněnou nepřízeň počasí 
závod proběhl v dobré náladě a 
pohodě a ihned po jeho skončení 
se nám přihlásili další zájemci o 
účast na příštím ročníku,“ pozna- 
menal hlavní pořadatel akce 
Zdeněk Butula.                      (vk, pz)

Foto: P. Zrna 

Foto: J. Soporský 

Foto: V. Kuklová 
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Kroměříž si 
připomíná svá 

partnerská města 

750 LET TRVánÍ MĚSTA

Nositelem Ceny města Kroměříže 
za rok 2013 se stal Mgr. Antonín 
Lukáš. Ze 14 nominovaných osob-
ností mu na doporučení radních 
ocenění udělili kroměřížští zastu-
pitelé. Cena města je každoročně 
udělována jedné osobnosti za 
podstatný přínos na rozvoji města, 
na jeho propagaci a reprezentaci. 
Antonín Lukáš se narodil v roce 
1933 v Kroměříži. Vystudoval 
Střední knihovnickou školu, Filo-
zofickou fakultu Univerzity Kar-
lovy a v roce 1961 nastoupil jako 
zaměstnanec Okresní knihovny 
v Kroměříži. Později se stal kni-
hovníkem Okresního muzea a 
po vrácení knihovny zámku pra-

covníkem zámku a zahrad. Jeho 
práce s uměleckohistorickými 
sbírkami, rozvoj služeb vědeckým 
pracovníkům, bádajícím ve 
sbírkách, zajišťování akcí propa-
gujících věhlas zámku a města, 
pomoc při realizaci natáčení filmů 
a televizních pořadů i rozhlaso-
vých relací měly vždy jeden cíl 
- dostat město a jeho poklady 
do povědomí široké veřejnosti 
regionu, republiky i světa. Zvlášť 
výrazně se to projevilo v jeho prá-
ci ředitele Státního a od roku 1990 
Arcibiskupského zámku a zahrad v 
Kroměříži. Základní zájmy - litera-
tura, historie, historie umění, hud-
ba a numismatika spojovaly práci 

a koníčky také s činností městské 
samosprávy a státní správy. Od 
roku 1956 byl členem kulturní 
komise MěstNV, památkového ak-
tivu, letopisecké komise, působil 
jako člen a později předseda 
Okresní komise památkové péče 
a okresní konzervátor památek, 
řídil okresní aktiv knihoven, 
významně pomáhal při organizaci 
Kroměřížského hudebního léta, 
Arsfilmu, jazzových festivalů a 
jiných nezapomenutelných kul-
turních akcí ve městě. Známá je 
také jeho rozsáhlá přednášková 
činnost o historii města, jeho 
památkách i pozoruhodných oso-
bnostech.                                      (pz)

Jedinečnou příležitost dozvědět 
se o zajímavých a přitom méně 
známých kapitolách zdejší his-
torie nabízí Státní okresní archiv 
Kroměříž. Jeho pracovníci připravili 
při příležitosti 750. výročí trvání 
města podzimní přednáškový cyk-
lus nazvaný Zajímavé kapitoly z 
dějin Kroměříže. 
První díl nového cyklu se věnoval 
historii pečeti města Kroměříže. 
Pozvání do Kroměříže přijal 
PhDr. Karel Müller. Tento his-
torik je ředitelem Zemského 
archivu v Opavě a je jedním z 
předních expertů na heraldiku a 
sfragistiku, tedy nauky o erbech 
a pečetích. Jeho přednáška o 
vývoji kroměřížských symbolů 
začínala v dobách biskupa Bru-
na ze Schauneburgu, který jako 
první použil symbol stříbrných 
kuželů v červeném poli a který se 
později stal nejen symbolem olo-
mouckého biskupství, ale i města 
Kroměříže. Původní městský znak 
měl ve štítu šest stříbrných kuželů 
ve dvou řadách, čtyři nahoře, dva 
dole, vše v červeném poli. V roce 
1629 kardinál František z Dietri-
chtejnu kroměřížský znak doplnil 
svým rodovým erbem - ve zlato-
červeně kosmo děleném štítě 
dva stříbrné odvrácené vinařské 

nože se zlatými střenkami. A v 
této podobě se nám znak města 
dochoval až do dnešních dnů. 
Na další a neméně zajímavé 
přednášky z dějin města se 
návštěvníci mohou těšit v průběhu 
podzimu. 29. září byla na pro-
gramu přednáška Tomáše Baletky 
na téma Kroměříž v časech bisku-
pa Stanislava Thurza a během října 
a listopadu se můžete těšit na sérii 
dalších: 
• 10. 10. David Sobek: Raně novo- 

věká Kroměříž a její cechy v  
17. – 19. století 
• 24. 10. Zdeněk Pokluda: Manské 
soudy v Kroměříži 
• 7.11. Dalibor Janiš: Městský soud 
a právo v Kroměříži
• 21. 11. Jana Janišová: Císařská 
privilegia pro olomouckého bisku-
pa Stanislava Pavlovského 
Přednášky se konají vždy ve čtvrtek 
v přednáškovém sále archivu ve 
Velehradské ulici, začínají v 17 ho-
din a vstupné je zdarma.             (pz)

Besedy v archivu přibližují méně známou historii města 

V letošním roce 750. výročí 
trvání města Kroměříže 
se rozhodla zdejší radnice 
připravit společné setkání se 
zástupci všech družebních 
měst, kterými jsou Chateau-
dun (Francie), Krems an der 
Donau (Rakousko), Ramnicu 
Valcea (Rumunsko), Piek-
ary Slaskie  (Polsko) a slov-
enská Nitra. Původní snaha 
uspořádat samostatnou akci 
nazvanou Dny partnerských 
měst sice nevyšla, protože 
městský projekt nebyl 
podpořen dotací, záměr 
setkat se s partnery ale na 
prázdno rozhodně nevyšel. 
Při příležitosti letošních 
krajských dožínek radnice 
pozvala partnerská města 
do Kroměříže a k potěšení 
pořadatele všichni jejich 
zástupci skutečně dorazili. 
Jejich přítomnost byla pot-
vrzením, že oboustranná 
kulturní spolupráce může 
úspěšně pokračovat. Navíc 
se otevírají i nové možnosti 
výměny zkušeností v cesto-
vním ruchu, v podpoře pod-
nikání aj. Na toto úspěšné 
setkání navázala i putovní ex-
pozice ve foyer radnice, která 
občanům přibližuje partner-
ská města na fotografii a v 
nejrůznějších publikacích a 
která z radnice zamíří i do 
kroměřížských škol a zařízení 
sociálních služeb. Do bu-
doucna by radnice také ráda 
partnerské vztahy přenesla i 
na půdu cestovního ruchu.  
               (pz)

Letošní cena města Kroměříže byla udělena 
Antonínu Lukášovi 

Foto: Úvodní beseda v archivu patřila PhDr. Karlu Müllerovi a jeho 
povídání o kroměřížském heraldickém znaku a pečetích.

Foto: P. Zrna 

Foto: V. Kuklová 
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750 LET TRVánÍ MĚSTA

Ve dnech 24. - 26.8. 1885 se v 
Kroměříži sešel rakouský císař 
František Josef I. s ruským ca-
rem Alexandrem II. Hostitelem 
obou monarchů byl olomoucký 
arcibiskup kardinál Bedřich 
Fürstenberg. V devatenáctém 
století to bylo podruhé (a napo-
sledy), kdy Kroměříž prožívala 
takovou slávu a takové horečné 
dny. Poklidné hanácké město se 
tehdy náhle stalo středem po-
zornosti evropské veřejnosti. 
Kroměřížský purkmistr, arci-
biskupský dvorní rada baron 
Ferdinand Bojanovský se o 
návštěvě dozvěděl na začátku 
srpna při pobytu v lázních v 
Luhačovicích. Dovolenou mu-
sel přerušit a svolat na 8. srpna 
mimořádné zasedání obecního 
zastupitelstva, které ustavilo 
mimořádné orgány - odbor 
bezpečnostní, dekorační a hu-
manitní, které se měly zabývat 
nezbytnými přípravami. Kromě 
toho radní schválili neomezený 
finanční úvěr. Uvítání mělo být 
prostě a jednoduše velkolepé. 
Kroměříž, její obyvatelé a vůbec 
celá hanácká země měla ukázat 
svoji lásku k panovnickému 
majestátu. 
Císař s chotí Alžbětou, zvanou 
Sissi, a celým dvorem dorazili 
v pondělí dne 24. srpna ve tři 
hodiny odpoledne vlakem. Ces-
ta z nádraží do arcibiskupského 
zámku trvala přesně sedm 
minut. Její přípravy však zabraly 
celé týdny. Stav místních komu-
nikací nebyl zrovna nejlepší a 
tak muselo být z Olomouce po-
voláno půl setniny zákopníků, 
kteří urychleně budovali nový 
příjezd. Silnice byla vyzdo-
bena slavobránami, stožáry s 
vlajkami a kolem ní stály tri-
buny se sedadly za jeden až pět 
zlatých. Těsně před železným 
mostem stála mohutná hlavní 
slavnostní brána o výšce 18 
metrů, ukončena pozlacenou 
dvoumetrovou sochou „Aus-
trie.“ Na Velkém náměstí byly 
čtyři obelisky o výšce asi 10 
metrů s chvojím a drapériemi 
v národních barvách, na jejichž 
vrcholku byly plynové lampy s 
monogramy obou panovníků. 
Posílena byla vojenská posádka 
města, doplněn četnický sbor, 
nezapomnělo se ani na požární 

bezpečnost a zdravotnickou 
pomoc. Největší ruch v době 
příprav ovšem probíhal na zám-
ku. Většina ze 74 pokojů byla 
zcela nově vybavena nábytkem 
dovezeným 26 vagóny z Vídně a 
z Prahy. V přízemí byla zřízena 
vlastní telegrafní stanice. Jejich 
služeb využívalo okolo osm-
desáti novinářů z celé Evropy. 
V den příjezdu František Josef 
I.  před zámkem v lijáku přihlížel 
víc než hodinovému defilé 
krojovaných skupin  různých 
spolků a alegorických vozů. V 
osm hodin večer se na počest 
císaře konal „velkolepý průvod 
pochodňový“, při kterém zapěly 
hudební spolky Moravan a Con-
cordie. Císař pozdravil průvod z 
okna, císařovna se kvůli bolení 
zubů neukázala. Carská dele-
gace dorazila další den, 25. 
srpna. Po slavnostním uvítání 
na nádraží  se ve Sněmovním 
sále konala velká dvorská 
hostina, kterou zakončilo di-
vadelní představení v Man-
ském sále.  Povídá se, že se při 
této příležitosti císař seznámil 
s herečkou dvorního divadla 
Kateřinou Schrattovou, která 
se později stala se souhlasem 
císařovny jeho metresou. Ve 

středu 26. srpna arcibiskup pro 
vzácné hosty uspořádal hon na 
„Zámečku“ (za oběť padlo 41 
kusů vysoké zvěře).  Mezitím 
jednaly obě vládní delegace, 
ke kterým se připojili také oba 
panovníci. O čem se jednalo, 
však zůstává dodnes tajem- 
stvím – jejich Veličenstva 
hovořila většinou mezi 
čtyřma očima. S největší 
pravděpodobností se řešila 
hlavně balkánská otázka a vz-
tah obou mocností k Německu. 
O celé události zevrubně 
referoval tehdejší dobový tisk.  
Pro Kroměříž to byla 
nepochybně obrovská spole-
čenská událost, která je 
připomínána i dnes - návštěvník 
zámku při prohlídce zavítá do 
tzv. carského pokoje, kde car 
Mikuláš při svojí návštěvě po-
býval a kde svému hostiteli arci-
biskupovi zanechal z vděčnosti 
nádhernou malachitovou vázu 
a svůj portrét. Tato významná 
událost se stala námětem  kni-
hy historika Zdeňka Fišera s 
názvem Tři dny, které otřásly 
Kroměříž., jež určitě stojí za 
přečtení.  

Státní okresní archív Kroměříž 

Tři dny, které otřásly Kroměříží – setkání cara 
s císařem (1885)

cO VÍTE O KROMĚřÍžI

KROMĚřÍž
 PřED 100 LETY

Vážení čtenáři, 
otázka z minulého vydání se 
od těch předešlých lišila tím, že 
odpověď nebyla k nalezení v textu 
našeho povídání, ale bylo nutné 
ji vyhledat jinde, nebo přímo na 
místě samém. Odpovědí nám 
došlo sice méně, ale tím více si jich 
považujeme. Na pamětní desce 
umístěné na domě č. p. 160/13 na 
Riegrově nám. je uvedeno, že Dr. F. 
L. Rieger bydlel v době sněmu ve 
vedlejším domě. 

ze správných odpovědí jsme 
vylosovali tyto výherce:  

Hana Budíková
Vít Drápal

Milan Černý 

Otázka č. 10 
Které osobnosti patří 

přezdívka Sissi?      

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).

Slavobrána k uvítání cara a císaře (foto 1885),
 Fototoarchív Muzea Kroměřížska
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KOncERTY
● 5.10. KROcKFEST - ŠKM BAnDA 
(SLO) + SAFETY FIRST (cz), Starý 
pivovar, zač. ve 20 h
● 9.10. AUBREY JOHnSOn 
QUInTET (USA/cz) + ROLAnD 
HAMAJ TRIO (SK/cz), Starý 
pivovar, zač. v 19 h
● 10.10. VLASTA REDL  a nAŠE 
nOVá KAPELA + 5P LUBOŠE 
POSPÍŠILA, Dům kultury, zač. v 19 h
● 16.10. MIcHAL PAVLÍČEK + 
MIcHAL nEJTEK - HARMOnY 
TOUR 2013, Nadsklepí, zač. v 19 h
● 18.10. RUS nERWIcH QUARTET 
(JAR) + Host, Starý pivovar, zač. 
v 19 h 
● 24.10. JAROSLAV SAMSOn 
LEnK & RADIM zEnKL 
(TROUBADOUR TOUR), Starý 
pivovar, zač. v 19 h 

DIVADLO

● 4.10. náVŠTĚVY U PAnA 
GREEnA (Stanislav Zindulka a 
Matěj Hádek), Dům kultury, zač. 
v 19 h
● 16.10. KALIBŮV zLOČIn 
(Slovácké divadlo UH), Dům 
kultury, zač. v 18 h
● 23.10. TIcHÝ TARzAn  (Husa 
na provázku), Dům kultury, zač. v 
19:30 h 

PRO DĚTI

● 6.10. O MEDVĚDU OnDřEJOVI, 
Dům kultury, zač. ve 14:30

záBAVA

● 8.10. PARTIČKA, Dům kultury, 
zač. ve 20 h
● 11.10. FASHIOn SHOW, Dům 
kultury, zač. v 18:30 h
● 13.10. BĚH PRO GAMBII, pod 
zámkem v Podzámecké zahradě, 
registr.od 13 h, zač. 14 h
● 19.10. SRAz AnGLIcKÝcH 
AUTOMOBILŮ ROVER, MG, 
JAGUAR, zač. ve 12 h v ul. Pilařova
● 30.10. VŠEcHnOPARTIČKA 
(Karel Šíp a Alois Náhlovský), Dům 
kultury, zač. v 19 h

PřEDnáŠKY

● 10.10. DAVID SOBEK: RAnĚ 
nOVOVĚKá KROMĚřÍž A JEJÍ 
cEcHY V 17.-19.STOLETÍ, Stát.
okres.archiv, zač. v 17 h
● 19.10. SETKánÍ S 
BIOTROnIKEM TOMáŠEM 
PFEIFFEREM, Muzeum 
Kroměřížska, zač. v 9 h
● 24.10. zDEnĚK POKLUDA: 
MAnSKÉ SOUDY V KROMĚřÍžI, 
Stát.okres.archiv, zač. v 17 h

KOnFEREncE

● 15.10. PAMáTKY TRADIČnÍHO 

LIDOVÉHO STAVITELSTVÍ V 
žIVOTĚ DnEŠnÍ OBcE, Muzeum 
Kroměřížska, od 13 do 17 h

PřEHLÍDKY

● 11.-12.10. XXXXI. ARSFILM 
AMATÉRŮ – KROMĚřÍž 2013, 
Nadsklepí, zač. v 18 h 

JARMARKY

● 18.-19.10.  6. MĚSTSKÉ 
FARMářSKÉ TRHY, Velké nám., od 
8 do 17 h

VÝSTAVY 

● 10.-13.10. FLORIA PODzIM – 
výstava „Floria Bonsai“, výstava 
ovoce, zeleniny a květin Českého 
zahrádkář.svazu a výstava 
drobného domácího zvířectva, 
Výstaviště Floria, od 9 do 17 h
● AnTOnÍn MAREK 
MAcHOUREK, Muzeum 
Kroměřížska, do 13. 10.
● JIřÍ SALAJKA: VÝSTAVA 
OBRAzŮ, Galerie U Artuše, do 30. 
10. 
● BULHARSKá PÍSMEnA, výstava 
orig. Plakátů evrop. Umělců, 
Knihovna Kroměřížska, do 31.10.
● UMĚnÍ JE STAV DUŠE IX, 
přehlídka výtvarných prací 
klientů Psychiatrické nemocnice v 
Kroměříži, Muzeum Kroměřížska, 
do 3. 11.
● MILOŠ MUcHA: MŮJ 
FOTOGRAFIcKÝ žIVOT, kavárna U 
zlatého kohouta, do 8.11.
● OBRAzOTVOřEnÍ JIřInY 
MALAcKOVÉ, restaurace Radniční 
sklípek, do 10.11.
● OSLAVY ŠEDESáTÝcH 
nAROzEnIn MAXE 
ŠVABInSKÉHO V KROMĚřÍžI V 
ROcE 1933, Muzeum Kroměřížska, 
do 31. 12. 2013
● z POKLADŮ ARcHIVU MĚSTA 
KROMĚřÍžE, Státní archiv 
Kroměříž, do června 2014
● 1.-31.10. KOnÍČKY nAŠÍ 
BABIČKY – výstava prací Výtvar.
dílny Centra pro seniory Zachar 
Kroměříž, Knihovna Kroměřížska, 
vernisáž 1.10. v 16 h
● 10.-29.10.  FOTOBRAnÍ, Dům 
kultury
● 11.10. – 28.10. VznIK 
REPUBLIKY A KROMĚřÍž V ROcE 
1918 - výstava plakátů, uniforem, 
zbraní, knih apod., Muzeum 
Kroměřížska
● 23.10.-2.2.2014 – ATELIÉR 
PODLE MAXE ŠVABInSKÉHO 
- výstava pro veřejnost i školy 
s interaktivním programem, 
Muzeum Kroměřížska
● PAMáTnÍK MAXE 
ŠVABInSKÉHO, 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.

KInO nADSKLEPÍ

● 4.10. GRAVITAcE, zač. ve 20 h 
● 5.10. HRA nA HRAnĚ,  
 zač. v 17:30 h
● 5.10. GRAVITAcE, zač. ve 20 h
● 6.10. GRAVITAcE, zač. v 17:30 h 
● 6.10. HRA nA HRAnĚ,  
 zač. ve 20 h
● 7.10. GRAVITAcE, zač. v 17:30 h
● 10.10. KAMEŇáK 4, zač. ve 20 h
● 11.10. KAMEŇáK 4, zač. v 16:30 h
● 12.10. KAMEŇáK 4, zač. v 18 h
● 13.10. MAKE YOUR MOVE 3D,  
 zač. v 17:30 h
● 13.10. KAMEŇáK 4, zač. ve 20 h
● 14.10. KAMEŇáK 4, zač. v 17:30 h
● 17.10. KAMEŇáK 4, zač. ve 20 h
● 18.10. 2 zBRAnĚ, zač. v 17:30 h 
● 18.10. PLán ÚTĚKU, zač. ve 20 h
● 19.10. PLán ÚTĚKU,  
 zač. v 17:30 h 
● 19.10. 2 zBRAnĚ, zač. ve 20 h
● 20.10. PLán ÚTĚKU,  
 zač. v 17:30 h
● 20.10. cARRIE, zač. ve 20 h 
● 21.10. cARRIE, zač. v 17:30 h
● 23.10. PLán ÚTĚKU, zač. ve 20 h
● 24.10. PřÍBĚH KMOTRA,  
 zač. ve 20 h
● 25.10. MAcHETE zABÍJÍ,  
 zač. v 17:30 h
● 25.10. PřÍBĚH KMOTRA,  
 zač. ve 20 h
● 26.10. PřÍBĚH KMOTRA,  
 zač. v 17:30 h
● 26.10. MAcHETE zABÍJÍ,  
 zač. ve 20 h
● 27.10. MAcHETE zABÍJÍ,  
 zač. v 17:30 h
● 27.10. PřÍBĚH KMOTRA,  
 zač. ve 20 h
● 28.10. PřÍBĚH KMOTRA,  
 zač. v 17:30 h
● 30.10. SÍLA LIDSKOSTI,  
 zač. v 16 h
● 30.10. PřÍBĚH KMOTRA,  
 zač. ve 20 h
● 31.10. BATTLE OF THE YEAR:  
 THE DREAM TEAM, zač. ve 20 h

BIJáSEK

● 11.10. zATAžEnO, OBČAS   
 TRAKAřE 2 (3D), zač. ve 14:30 h   
● 13.10. zATAžEnO, OBČAS   
 TRAKAřE 2 (2D), zač. ve 14:30 h
● 19.10. TURBO 3D, zač. ve 14:30 h
● 20.10. TURBO 2D, zač. ve 14:30
● 27.10. LETADLA 3D,  
 zač. ve 14:30 h

KánOn

● 9.10. POTOMcI LIDÍ, zač. v 16 h  

● 16.10. STRAKA V HRSTI,  
 zač. v 16 h 
● 23.10. DOznánÍ, zač. v 16 h

ARTKInO

● 7.10. zázRAK, zač. ve 20 h
● 14.10. KAPITáL, zač. ve 20 h 
● 21.10. DVA nULA, zač. ve 20 h
● 28.10. KALIFORnIE, zač. ve 20 h

KnIHOVnA 
KROMĚřÍžSKA

● 7. 10. HEnRI nOUBEL – 
POVÍDánÍ O FRAncII, zač. v 16:30 
h
● 9.10. TVOřIVá DÍLnIČKA 
PRO VŠEcHnY - možnost 
zhotovení vlastního originálního 
trička nebo šperků z plastových 
korálků, od 15 do 18 h
● 10.10.    AUTORSKÉ ČTEnÍ S 
ARnOŠTEM GOLDFLAMEM, – pro 
děti ZŠ, zač. v 8:30 h
● 15.10.   VÝSTAVA POMŮcEK u 
příležitosti Mezinárodního dne bílé 
hole, které jsou v  dětském 
oddělení určeny nevidomým a 
zábavné aktivity zaměřené na 
vnímání světa ostatními smysly, 
probíhá odpoledne
● 22.10.  záVĚREČnÝ SEMInář 
GEnDER AUDIT, následuje 
seminář TáTA nA PLnÝ ÚVAzEK. 
Vstup a občerstvení je zdarma, zač. 
ve 13 h
● 29.10.  RUČnĚ LITÉ SVÍČKY A 
GLYcERInOVá MÝDLA - prodej 
výrobků z chráněné dílny ERGO 
Kroměříž, o.p.s., od 14 do 17 h
● 30.10.  V SEVřEnÍ PALISáD 
A HRADEB - Středověké město 
mezi sv. Mořicem a Pannou Marií. 
V rámci cyklu Když múzy nemlčely 
aneb Mozaika dějin města 
Kroměříže přednáší Jan Štětina. 
Vstupné 30,- Kč, zač. v 16:30 h 
● 31.10. AKADEMIE 3. VĚKU 
- OSÍDLEnÍ VÝcHODnÍHO 
KROMĚřÍžSKA V DOBĚ řÍMSKÉ, 
přednáší D. Kolbinger, zač. v 15 h
 

STUDIO KAMARáD

● 12.10. My jsme malí kuchtíci!, 
zač. v 9:30 h
● 16.-19.10. zimní dětská 
burzička oblečení, obuvi aj. 
● 25.10. Podzimní výlet do 
Galaxie
28.-30.10. Podzimky v sedle 
(prázdninový pobyt v Hipocentru)
 

KČT

● 9. 10. zima na moravských 
horách, foto Dr. Voňka
● 16. 10. Italská jezera,  
video, p. Šmídová
● 23. 10. Včasným jarem,  
foto Dr. Voňka
● 30. 10. zvířata na zemi,  
Dr. Trávníček 
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Kroměřížský Arsfilm přivítá po jednačtyřicáté 
neprofesionální filmaře 

Konference Památky tradičního lidového stavitelství 
v životě dnešní obce

Fotografové, soutěžte s Litevskými dny 

Již po jednačtyřicáté se letos v 
Kroměříži ve dnech 11. - 13. října 
uskuteční mezinárodní soutěž 
neprofesionálního filmu ARSfilm 
amatérů Kroměříž 2013. Tento 
ve světě amatérské filmové tvor-
by unikátní festival zaměřený 
na filmy o umění, animovanou 
tvorbu, videoart a experiment 
přináší do své dosavadní kon-
cepce několik změn. 
Po technické stránce se přehlídka 
přizpůsobuje současným 
trendům v oblasti audiovizuální 
techniky. „Upravené propozice 

mezinárodní soutěže povolují 
filmové formáty s HD rozlišením 
a snímky přijímáme na všech 
nosičích. Filmy je také možné 
posílat přímo prostřednictvím 
ftp serveru. Filmy pro sobotní 
veřejnou prezentaci převedeme 
do formátu dcp tak, aby jejich 
projekce proběhla v nejvyšší 
dosažitelné profesionální 
kvalitě obrazu a zvuku,“ vysvětlil 
hlavní organizátor Ladislav 
Františ. Podle něj se celá akce 
včetně závěrečného vyhodno-
cení a předání cen bude konat 
v kině Nadsklepí. „V sobotu 
dopoledne budou nejlepší a 
vybrané filmy promítnuty pro 
autory a veřejnost, porota bude 
mít následně prostor se k nim 
vyjádřit a zdůvodnit svá hodno-
cení a odpoledne pak proběhne 
projekce filmu některého pro-
fesionálního autora a beseda s 
jeho tvůrci. Závěrečná beseda 

s předáním cen se uskuteční 
ve foyeru kina, kde bude po 
celou dobu soutěže instalová-
na také výstavka výtvarných 
prací některého neprofesio-
nálního výtvarníka či fotografa. 
Samozřejmě, že vstup na ce-
lou soutěž je volný a všechny 
příznivce dobré kultury z řad 
kroměřížské veřejnosti srdečně 
zveme,“ uvedl Ladislav Františ. 
Paleta cen pro nejlepší filmy 
i letos zahrnuje kroměřížské 
pamětní tolary věnované 
kroměřížskou radnicí, Medaili 
UNICA, Cenu Miette Verlinde-
nové, Cenu ČSFV a Cenu diváka 
- DK Kroměříž. Soutěž se koná 
pod patronací UNICA s podpo-
rou Ministerstva kultury ČR a 
ve společné organizaci Domu 
kultury v Kroměříži, města 
Kroměříže, ČSFV Kroměříž  a  o.s. 
KAF Kroměříž.                     (pz, laf )

Při příležitosti 15. výročí zápisu 
Arcibiskupského zámku a zahrad 
v Kroměříži a obce Holašovice na 
Seznam světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO 
připravil kroměřížský Klub 
UNESCO se svými partnery dne 
15. října v Muzeu Kroměřížska 
konferenci nazvanou Památky 
tradičního lidového stavitelství 
v životě dnešní obce. 
Toto setkání je pokračováním 
záměru Klubu UNESCO 
pořádat každým rokem set-
kání představitelů a zain-
teresovaných osobností  míst 
s památkami UNESCO, kdy 

se  představí jedna z těchto 
památek. Zahrady a Arci-
biskupský zámek Kroměříž a 
Holašovice slaví  letos 15 let od  
zápisu na Seznam světového 
dědictví UNESCO a rok 2013 
je rokem lidové architektury. 
Pozvání Holašovic a Vlkolínce 
je  tedy přirozené i aktuální. 
Holašovice i Vlkolínec (1993) 
byly zaspány na seznam  kul-
turního dědictví UNESCO pro 
jejich unikátní architektonickou 
hodnotu, dochovaný soubor 
hospodářských usedlostí. Obě 
obce jsou obývané stálými oby-
vateli, stavení slouží k běžnému 

životu. Památky lidového stavi-
telství tvoří významnou část 
našeho kulturního dědictví a 
bohužel právě této oblasti není 
věnována stále dostatečná po-
zornost. Jsme neustále svědky, 
jak mizí lidové stavby i chráněné 
památky lidového stavitelství 
před našima očima. Cílem set-
kání je ukázat na konkrétních 
případech nejenom způsob 
obnovy a záchrany jednotlivých 
památek, ale zejména jejich 
využití a zapojení do života 
obce. 

Eva Nováková, Klub UNESCO 
Kroměříž

Při příležitosti Litevských dnů, 
které se v Kroměříži uskuteční 
ve dnech 11. - 15. listopadu to-
hoto roku, vyhlašuje Informační 
středisko EUROPE DIRECT 
Kroměříž soutěžní výstavu 

fotografií „Litva mýma očima“.  
Cílem výstavy je ukázat Litvu 
tak, jak ji viděli a vyfotili naši 
spoluobčané. Nemusíte být 
profesionální fotografové, 
nezáleží na tom, zda jste v Litvě 
byli pracovně, nebo na dovo-
lené. Vyberte ze svého alba 5 
fotografií zachycujících Litvu 
vašima očima (krajina, památky, 
lidé, život) a přineste je do 31. 
října 2013 v tištěné podobě do 

Informačního střediska Europe 
Direct, které najdete v pros-
torách hudebního oddělení Kni-
hovny Kroměřížska. Fotografie 
budou vystaveny v knihovně 
při příležitosti Litevských dnů, 
pořádaných europoslankyní Ol-
gou Sehnalovou, která také do 
soutěže věnuje 
autorům nejlepších fotografií 
hodnotné ceny. Hlavní cenou je 
zájezd do Bruselu.                     (kk)

Jako každý rok i letos se Knihovna 
Kroměřížska zapojí do celostátní 
akce Týdne knihoven, která se koná 
ve dnech 30. 9. – 6. 10. Pro širokou 
veřejnost knihovníci připravili 
řadu programů a akcí. Jednou 
z nich je také již tradiční Burza 
knih. Zájemci si můžou z mnoha 
knih nejrůznějších žánrů vybírat v 
konferenčním sále knihovny v úterý 
1. 10. v době od 12 do 18 hodin. 

Floria PODzIM otevře brány 
v říjnu 

Ve dnech 10. - 13. října 2013 
se bude na Výstavišti Flo-
ria Kroměříž konat 5. ročník 
tradiční podzimní části ce-
lostátní prodejní zahradní 
výstavy. Specialitou výstavy 
Floria PODZIM 2013 je výstava 
“Floria BONSAI”. Součástí bude 
také výstava ovoce Českého 
zahrádkářského svazu a výstava 
drobného domácího zvířectva.

Knihovna pořádá další 
výprodej knih

Tomáš Baťa: Úvahy a projevy
Kniha obsahuje kompletní sou-
bor písemných projevů, úvah a 
článků Tomáše Bati, kterými se 
obracel k posluchačům hlavně 
prostřednictvím podnikového 
časopisu a materiálů vydaných 
firemním nakladatelstvím Tisk. Pro 
pochopení Baťovy podnikatelské a 
životní filozofie je studium tohoto 
díla nevyhnutelné.

Prošková Denisa: Od Babinského 
po Kajínka – 13 velkých kriminál-
ních případů
Lidé jsou pořád stejní, jenom se 
mění kostýmy a kulisy, ve kterých 
se pohybují. Kniha připomíná no-
toricky známé i zapomenuté zlo-
syny a zlodcery, kteří ve své době 
děsili, pohoršovali a bohužel i fas-
cinovali. 

John Perry: Umění prokrasti-
nace – průvodce efektivním za-
hálením, lelkováním a otálením
Jak vyřešit věci tím, že je odsuneme. 
Umění prokrastinace, protkané 
šarmem, lehce ironickým humorem 
a postřehy celoživotního, sebezpy-
tujícího zahaleče, je svépomocný 
filozofický program pro ty, kteří se 
trápí výčitkami, že prokrastinují.

 www.knihkm.cz

KnIžnÍ nOVInKY
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Tizianův Apollo a Marsyas a Klub UnEScO v Kroměříži

Humanitární Běh pro Gambii odstartuje v Podzámecké zahradě

Díl II - pokračování
Světoznámý obraz kroměřížské 

zámecké galerie Tizianův Apollo 
a Marsyas byl často požadován k 
zapůjčení na významné výstavy 
od italského malířství po Tizianovo 
dílo a přeprava i změna podmínek 
výstavních prostor ohrožovala  
poškození tohoto „pokladu“ vý-
tvarného umění. Po celosvětovém 
ohlasu výstav v Benátkách a 
Washingtonu (dokonce dvakrát) 
bylo do budoucnosti rozhodnuto 
vyřešit „obal“ obrazu, zabraňující 
změnám vlhkosti, teploty, otřesů 
při stěhování atp. V tu dobu přišla 
na ředitelství arcibiskupského 
zámku v Kroměříži žádost z Paříže 
a současně nabídka na vyrob-
ení skříně, která by chránila proti 
teplotě a vlhkosti obraz vhodným  
provedením zasklení nerozbit-
ným sklem a evidencí, kontro-
lující změny teploty a vlhkosti. 
Současně se francouzská strana 
zavázala vyrobit tuto ochranu v je-
jich technickým dílnách. Když pak 

velvyslanectví Francie požádalo 
ministerstvo kultury o souhlas se 
zapůjčením obrazu a provedení 
požadované ochranné „bedny“ 
zdarma, došlo k povolení celé 
akce.

A tak jsem byl pověřen odjet do 
Paříže a tam projednat celu akci 
(přibyl ještě požadavek na zájezd 
kroměřížských zástupců okresu, 
města a zámku a zajištění jejich 
volného vstupu na výstavu). První 
část po příjezdu do Paříže byla 
čistě pracovní, kdy se každý den 
účastnili jednání jiní odborníci. Po 
cca 2 hodinách denně byl i dostatek 
času k prohlídce pařížských galerií 
a pamětihodností. Protože Paříž 
jsem měl v čerstvé paměti, vydal 
jsem se také podívat do krásné 
budovy UNESCO, nedaleko hote-
lu, kde jsem „bydlel“. Zaujala mne 
budova zvenčí, tak jsem se poma-
lu dostal i do vstupní haly hlavní 
budovy s výraznou architekturou 
a velkou vstupní halou. UNESCO 
tam má stěny malované Pablem 

Picassem a mne při prohlídce 
maleb zastavila paní z vrátnice 
s dotazem na mé přání. Byl rok 
1992, bavili jsme se o UNESCU v 
Kroměříži, tak jsem vyslovil dost 
drzé přání – promluvit s generál-
ním tajemníkem UNESCO.

Paní vrátná jen zvedla telefon a 
já jsem za 10 minut byl zaveden do 
kanceláře „generála“. Sympatický 
„Španěl“ se mi představil Federiko 
Mayor Zaragoza, který byl již 6 
let „generálním“ celosvětového 
UNESCO. Byl překvapen tím 
mým neohlášeným příchodem, 
ale za chvíli jsem dostal spoustu 
informací  o Klubech UNESCO v 
různých zemích světa. Doporučil  
mi pro naše podmínky ustavit  

Klub UNESCO s širším, ze začátku 
nespecializovaným zaměřením, 
ale doporučil úzkou spolupráci s 
obecní správou, protože „ono se 
to samo bude brzy specializovat“. 
Potěšil ho zájem o novou budovu 
UNESCO a já zase pochválil Pica-
ssovu práci. Postrádal jsem námět 
obrazů na stěnách vstupní haly a 
přivedl ho tak k úsměvu. Vysvětlil 
mi, že také on chtěl po Picassovi 
námět jeho práce. A odpověď 
velkého mistra byla stručná: „vy 
jste chtěl vymalovat vstupní halu 
a námět jste mi nedal, tak jsem 
to jenom vymaloval“. Poděkoval 
jsem „generálnímu“ a slíbil jsem, 
že o nás z Kroměříže určitě brzy 
uslyší.                   Mgr. Antonín Lukáš

Projekt Kola pro Afriku, jehož 
zakladatelem je Roman Posolda 
z Kroměříže, slaví za rok své exi-
stence první úspěchy.  Podařilo 
se mu nasbírat tisíce jízdních kol, 
díky nimž se mohou děti z Gambie 
dostat do školy a tedy ke vzdělání. 
Během jednoročního fungování 
společnosti se podařilo vytvořit 
přes 70 sběrných míst po celé 
zemi, zapojit nespočetné množství 
dobrovolníků, uspořádat desítky 
přednášek a vybrat od dárců přes 
7 tisíc kol, která jsou postupně 
svážena do centrálního skladu a 
po opravě expedována do místa 
určení, tedy do africké Gambie. 

Tam jsou kola rozdělována podle 
předem daných kriterií, jako je 
vzdálenost do školy a prospěch 
žáka. Nyní je možné podpořit 
tento projekt přímo v Kroměříži. 
Konkrétně v neděli 13. října v 
Podzámecké zahradě, kde obecně 
prospěšná společnost Kola pro 
Afriku připravila tzv. Běh pro 
Gambii. „Každý, kdo je ochoten 
pomoci, zasportovat si a pobavit 
se dostane listinu, na níž se snaží 
získat co nejvíce sponzorů pro svůj 
běh. Ti se mu upíší částkou, kterou 
jsou ochotni zaplatit za každé 
uběhnuté kilometrové kolečko. 
Oslovit může rodinné příslušníky, 

známé, spolužáky, učitele. A 
pak už záleží jen na něm, kolik 
koleček uběhne a k jaké částce 
se penízky darované jeho spon-
zory vyšplhají. Myšlenka akce je 
záměrně formulována takto, aby 
běžec byl motivován uběhnout 
co nejvíc, vyhecovat se k výkonu, 
zároveň aby akce spojila při so-
botním odpoledni rodiny, známé, 
spolužáky, kteří tak aktivně stráví 
čas spolu se zdravým povzbu-
zováním. Pomohou potřebným 
a zároveň udělají něco pro svůj 
aktivnější život,“ popsal smysl akce 
Roman Posolda, podle kterého 
bude výtěžek běhu použit na fi-

nancování přepravy jízdních kol 
do Afriky. „Kroměříž už za rok a půl 
podpořila projekt Kola pro Afriku 
poměrně významně. Lidé darovali 
přibližně 250 jízdních kol, radnice 
darovala 19 kol ze ztrát a nálezů 
a chystá se darovat dalších 12. 
Nyní mají možnost lidé podpořit 
myšlenku přímou pomocí,“ dodal 
Posolda s vírou, že se akce po vzo-
ru Ostravy a Uherského Hradiště 
vydaří i Kroměříži. Běh pro Gam-
bii začne 13. října ve 13 hodin v 
Podzámecké zahradě registrací 
účastníků a odstartuje ve 14 ho-
din. Více na www.kolaproafriku.cz  
                       (pz)

V letošním školním roce byly na ZŠ 
Zachar otevřeny další dvě třídy s 
rozšířenou výukou anglického ja-
zyka. Na vstup do jazykové třídy ve 
3. ročníku se žáci připravují již od 
1. třídy v nepovinném předmětu 
Anglické cvičení. Letos byly pro 
prvňáčky připraveny nové, mo-
derní a zábavné učebnice, které 
jsou doplněny sérií pracovních 
listů vytvořených vyučujícími an-
glického jazyka. Na druhém stupni 
pokračují v jazykové třídě také 
žáci z ostatních kroměřížských 
škol na základě pohovoru v 
angličtině. Konverzaci v těchto 
třídách vyučuje i rodilý mluvčí. 
„S jazykovými třídami máme 
na škole  výborné zkušenosti. 
Žáci, kteří je navštěvují, dosahují 
pravidelně skvělých výsledků v 
anglických soutěžích. V minulém 

školním roce zvítězila Markéta 
Ovečková, žákyně 8. ročníku s 
rozšířenou výukou AJ, v krajském 
kole Soutěže v cizích jazycích – 
anglický jazyk a reprezentovala 
nejen naši školu, ale celý Zlín-
ský kraj v celostátním kole. Žáci 
5. a 7. ročníků se letos v květnu 
zúčastnili krajského kola soutěže 
v AJ Prezentace Zlínského kraje 
s výborným umístěním v první 
desítce,“ pochvaluje si Mgr. Šárka 
Kostelníčková, vyučující AJ na ZŠ 
Zachar. Výuku angličtiny doplňuje 
kroužek s názvem KET, což je první 
stupeň mezinárodně uznávaných 
Cambridgeských zkoušek, v nichž 
jsme také zaznamenaly první 
úspěchy, které jsou povzbuzením 
a motivací pro ostatní nadané žá-
ky.                                                          
    (ŠK)

základní škola zachar otevřela dvě 
nové třídy angličtiny 

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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Tradiční sobotní cyklojíz-
du a nedělní procházku při 
příležitosti Evropského týdne 
mobility připravili o víkendu 21. 
a 22. září kroměřížská radnice a 
europoslankyně Olga Sehnalová. 
Obě akce se každoročně snaží za-
vést účastníky na zajímavá místa 
v okolí našeho města. Letos se 
cyklisté vydali do Kojetína, kde se 
připojili k akci ,,Se starosty měst a 
obcí na kolech trasou plánované 
Arcibiskupské cyklostezky” s cí-
lem v Tovačově. Už ráno si ale 
mohli na Velkém náměstí nechat 
zkontrolovat kola, seřídit je a zae-

vidovat městskou policií. V neděli 
22. září Evropský týden mobil-
ity v Kroměříži završila vycházka 
po areálu Psychiatrické nemoc-
nice v Havlíčkově ulici. Secesní 
areál patří k architektonickým 
perlám města a přitom o něm 
Kroměřížané vědí stále velmi 
málo.                       (pz)

Kroměříž si připomněla Evropský 
týden mobility 

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:
12. 10. 2013 
19. 10. 2013 
26. 10. 2013
2. 11. 2013

Slavnostní vítání malých občánků 
na kroměřížské radnici

Klaudie KunovskáJakub Slíva

Matyáš Slíva

Vojtěch Vyvlečka Sebastián Horsák

Karolína JančováMiroslava Jonášová

Omlouváme se za záměnu jmen v minulém vydání.

Valentýna VyvlečkováMagdaléna Vyvlečková

Pohádkový žlíbek
Dne 31. 8. se konalo nádherné pohádkové odpoledne plné pohád-
kových bytostí, dětských úsměvů a písniček. Nechybělo ani kolo štěstí 
a diskotéka. Všem maskám a organizátorům velmi srdečně děkuje a na 
další ročník se těší osadní výbor Těšnovice.                               (lj)

Informace společnosti E.On o přerušení dodávky el. proudu v některých částech města. 
* 2.10. od 7:30 do 17:00h, Kroměříž
Moravská 2718, 2718/2718, 2718/34, 2719, 2719/2719, 2719/32, 2720, 2720/2720, 
2720/30, 2721, 2721/2721, 2721/28, 2722, 2722/26, 2722/2722, 2723, 2723/24, 
2723/2723, 2724, 2724/22, 2725, 2725/20, 2746, 2746/2746, 2746/38, 2747, 2747/2747, 
2747/36, 5001, Velehradská 2712, 2712/87, 2713, 2713/89, 2714, 2714/91, 2728, 2728/81, 
2729, 2729/83, 2730, 2730/85, 3031, 3031/3031, 3031/93
* 4.10. od 7:30 do 17:00h, Kroměříž
Páleníčkova 0, 2734, 2734/13, 2735, 2735/15,2736, 2736/17, 2737, 2737/2737, 2737/7, 
2738, 2738/9, 2739, 2739/11, 2851, 2882, 2882/2882, 2882/3, Velehradská 2731, 2731/75, 
2732, 2732/77, 2733, 2733/79, Vrobelova 2740, 2740/12, 2741, 2741/10, 2742, 2742/8, 
2743, 2743/18, 2744, 2744/16, 2745, 2745/14
* 7.10. od 7:30 do 14:30h, Kroměříž
Odběratelská trafostanice Vojsko (č. 410281) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ,
LEGIONÁŘŮ 4568/11, 0/K/3744/68, 4567/9
* 7.10. od 10:00 do 14:00h, Kroměříž
Odběratelská trafostanice úpravna vody (č. 410603) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ, 
Kojetínská 2833
* 9.10. od 7:30 do 12:30h, Kroměříž
Odběratelská trafostanice VODÁRNA (č. 410602) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ, 
Zámecká zahrada 0
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/

Sňatky - srpen 2013 

Hana Kunčarová, Počenice-
Tetětice 
Josef Pospěch, Počenice-
Tetětice

Lucie Hřebačková, Zlín 
Tomáš navrátil, Kroměříž

Jana Doleželová, Vřesovice 
Jiří Štreit, Vřesovice

Jana Přikrylová, Kroměříž 
zdeněk Mozga, Kroměříž

Drahomíra Jordánová, Dřínov 
Petr Šindelka, Zborovice

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

Divadelní spolek Kroměříž ve 
druhé polovině září zahájil diva-
delní předplatné 2013/2014. V 
této sezoně se divákům představí 
šest ochotnických souborů. Po-
zvání přijal Divadelní spolek 
Václav z Václavova, Turnovské 
divadelní studio A. Marek, Exil 
Pardubice, Nakoptyjátr Jihlava, 
Divadelní spolek Dobronín a Rá-
dobydivadlo Klapý. „Diváci se 

mohou těšit na komedie i klasiku. 
Jako poslední v pořadí se v březnu 
představí i domácí soubor s 
novým titulem,“ prozradila Marce-
la Kořínková z divadelního spolku.  
Podle ní se všechna představení 
tradičně odehrají na prknech Klu-
bu Starý pivovar a začínat budou 
v 19 hodin. Předprodej perma-
nentek byl zahájen v Informačním 
centru Kroměříž.                      (pz)

Ochotníci připravili další 
předplatitelskou sezonu

Michael Mižikar
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FOTOSTRAnA
Obrazové ohlédnutí 10   2013

MEzInáRODnÍ FESTIVAL VOJEnSKÝcH HUDEB 2013

Kroměříž má za sebou další 
ročník Mezinárodního festivalu 
vojenských hudeb. Jedna z 
největších akcí ve městě nabídla 
setkání s nejlepšími domácími 
i zahraničními vojenskými 
orchestry. 
Účinkující opět ukázali, že 
dokáží zaujmout nejen kvalitní 
ráznou pochodovou hudbou, ale 
také udělat show, která diváky 
pobaví a nadchne. Festival 
odstartoval už v pátek 30. 
srpna rockový Konec prázdnin 
s Lucií a v sobotu pokračoval 
vystoupením Holandského 
královského orchestru s Ústřední 
vojenskou hudbou armády 
ČR a večer Big Bandu Holešov. 
Hlavní festivalový program se 
tradičně odehrál v neděli na 
Velkém náměstí. Postupně se 

tu představily a diváky bavily 
zahraniční vojenské hudby 
z Rakouska, Slovenska a 
Nizozemska. O zábavu se starala 
také Vojenská hudba Armády ČR a 
Posádková hudba Olomouc, jejíž 
členové dokonce pro pobavení 
diváků zatančili kankán. 
Program obohatila Čestná stráž 
Armády ČR s ukázkami cvičení 
se zbraněmi a dalším příjemným 
zpestřením bylo vystoupení 
mažoretek Kontrasty Hulín. 
Závěrečným zážitkem festivalu 
byl opět společný koncert všech 
vojenských kapel. 
Festival vojenských hudeb už má 
v Kroměříži dlouholetou tradici. 
Poprvé se v podobě nultého 
ročníku uskutečnil v roce 1992. 
Od prvního ročníku v roce 
1993 se konal nepřetržitě až do 

roku 2008, pouze v roce 2002 
byl odložen kvůli povodním v 
Čechách a nasazení armády na 
likvidaci povodňových škod. 
Za tu dobu si získal jméno, 
každoroční přízeň několika 
tisíc návštěvníků a záznam z 
akce pravidelně vysílala Česká 
televize. Po odchodu armády 
z města se začalo hovořit o 
tom, že se festival z Kroměříže 
přesune jinam, nebo úplně 
skončí, a v letech  2009 a 2010 se 
pesimistické prognózy skutečně 
naplnily. Městu se ale nakonec 
podařilo festival obnovit a 
od roku 2011 je Mezinárodní  

festival vojenských hudeb opět 
prestižní záležitostí Kroměříže.   
        (pz)

Foto na str.: J. Soporský


