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Den rumunských ozbrojených sil připadá na 25. říjen. Při této příležitosti položila 22. října delegace rumunského
velvyslanectví v čele s Charge d´Affaires a.i. Danem Balanescu věnce u památníku vojáků rumunské královské
armády na náměstí Míru, kteří padli v bojích při osvobozování naší vlasti a Kroměříže. U památníku se rovněž
poklonili zástupci města Kroměříže, Českého svazu bojovníků za svobodu a Česko-rumunské společnosti.

Foto na titulní straně M. Karásek

Česká republika si 28. října připomněla 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Kytice a věnce u
sochy prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na Masarykově náměstí v Kroměříži položili 27. října zástupci
města, Sokolské župy Hanácké, Českého svazu bojovníků za svobodu, Armády ČR, Sdružení přátel výtvarného umění
Kroměřížska  válečných veteránů ČR - Zlínský kraj i kroměřížské veřejnosti. K přítomným na téma politické události
v roce 1918 promluvil starosta TJ Sokol Kroměříž JUDr. ing. Oldřich Mohyla.         Foto: -kam-
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Volby do krajů v Kroměříži vyhrála ČSSD
V poklidu a bez problémů proběhly volby do kraj-

ských zastupitelstev v Kroměříži. Volební místnosti
ve všech šestadvaceti kroměřížských okrscích se ote-
vřely v pátek 18. října ve 14 hodin a okrskové komise
přivítaly první voliče. V průběhu úvodního dne voleb
přišlo k urnám přes šest tisíc z 24 137 oprávněných
voličů, což je 26 procentní účast. Okrskové komise
se v pátek s přenosnou urnou vydaly i do místních
domovů pro seniory a společně s nimi i kontroly
kroměřížské radnice, jejichž přítomnost a dohled eli-
minovaly případné pochybnosti o regulérnosti hla-
sování, které se tu při posledních volbách, i když
neopodstatněně, objevily. Ani sobotní průběh voleb

nebyl poznamenán žádnými mimořádnými událost-
mi a volební místnosti mohly být přesně ve 14 hodin
regulérně uzavřeny.

Co se týče volebních výsledků, celkem voliči v
šestadvaceti kroměřížských okrscích odevzdali 9878
hlasů. Celková účast činila 41,26 procent. Nejvíce
hlasů, konkrétně 3 823, získala Česká strana soci-
álně demokratická. Občanští demokraté obdrželi 2
040 hlasů a třetím nejlepším výsledkem se mohou
pochlubit s 1 430 hlasy komunisté. Podrobnější
výsledky jsou uvedeny následující tabulce, úplné
výsledky voleb do krajských zastupitelstev na adre-
se www.volby.cz

 Seznam nových krajských zastupitelů
Mišák Stanislav (ČSSD), 55 let; Drozd Jaroslav

(ČSSD), 57 let; Doupovcová Hana (ČSSD), 49 let;
Řihák Vladimír (ČSSD), 43 let; Chumchal Miroslav
(ČSSD), 50 let; Příleská Hana (ČSSD), 44 let; Navrátil
Petr (ČSSD), 53 let; Nersesjan Ta�ána (ČSSD), 41 let;
Sehnalová Olga (ČSSD), 39 let; Kovaříková Milena
(ČSSD), 50 let; Lacinová Dagmar (ČSSD), 43 let; Ur-
ban Ludvík (ČSSD), 39 let; Bršlica Jiří (ČSSD), 55 let;
Kochwasser Petr (ČSSD), 56 let; Malý Miloš (ČSSD),
54 let; Kryštof Ladislav (ČSSD), 50 let; Lebloch Ro-
man (ČSSD), 48 let; Kozáková Romana (ČSSD), 41
let; Lukáš Libor (ODS), 47 let; Slovák Josef (ODS), 49
let; Steska Hynek (ODS), 49 let; Fuksa Bronislav (ODS),
47 let; Karásek Libor (ODS), 45 let; Šimčík Tomáš

(ODS), 47let; Kudera Zbyněk (ODS), 47 let; Částečka
Jiří (ODS), 47 let; Tichavský Květoslav (ODS), 58 let;
Tomek Richard (ODS), 40 let; Pijáček Jan (ODS), 50
let; Ondruš Jindřich (KDU-ČSL), 43 let; Hradecký Petr
(KDU-ČSL), 45 let; Jurčík Vojtěch (KDU-ČSL), 56 let;
Mikušek Václav (KDU-ČSL), 62 let; Benešík Ondřej
(KDU-ČSL), 32 let; Studeník Pavel (KDU-ČSL), 47 let;
Mařák Ivan (KSČM), 46 let; Čejka Josef (KSČM), 59
let; Štaudnerová Ludmila (KSČM), 56 let; Antolák
Vlastislav (KSČM), 66 let; Kučera Jaroslav (KSČM),
61 let; Gazdík Petr (STAR+NEZ), 34 let; Hanáková
Alena (STAR+NEZ), 50 let; Kubín Jaroslav
(STAR+NEZ), 60 let; Horák Pavel (STAR+NEZ), 47 let;
Seifert Rudolf (STAR+NEZ), 48 let.
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Sedm otázek pro starostu města Miloše Malého
Nacházíme se v polovině volebního období. Můžete

přiblížit, s čím jste ve své práci spokojen, co se podaři-
lo připravit nebo dokončit a co vás naopak ještě
v následujícím období čeká?

Hodnotíme-li uplynulé dvoule-
té období, bilancujeme společně
se zastupiteli, co jsme za tu dobu
dali dohromady. Překvapuje nás,
že i za nelehkých finančních pod-
mínek se náš volební program daří
přesvědčivě naplňovat. Pokud
půjde vše tak, jak má, splníme
všechno, co jsme si na začátku
volebního období předsevzali. Je
to i zásluha dobré spolupráce
koaličních stran. Dokážeme se
v rámci běžné činnosti města do-
mluvit na řešení všech problémů.
Jediná záležitost, kde se naplno
projevily odlišné názory, byla otáz-
ka Vodovodů a kanalizací Kromě-
říž, ale ta nebyla předmětem koa-
ličních dohod. Čeká nás rekon-
strukce dalších dvou sportoviš� -
u ZŠ Zachar a ZŠ U Sýpek, kde ale nastávají komplikace
s vyřešením přístupové cesty ke školní kuchyni. Nechce-
me odkládat zásadní projednávání a stanovení trasy
druhého mostu přes Moravu. Současná rekonstrukce
jediného mostu citelně zkomplikovala dopravu v celém
městě i okolí. Musíme tuto záležitost řešit jako problém
celého města, ne jako záležitost jednotlivců. Bude důle-
žité, aby se nejvýhodnější řešení dostalo do územního
plánu.

Daří se zajistit podmínky pro odpočinek a relaxaci
občanů ve městě a jeho místních částech, pro smyslu-
plné využití volného času zejména malých dětí?

V oblasti rekreace a sportu se městu podařilo zabez-
pečit generální rekonstrukci dvou školních hřiš�. Těší
nás, že neslouží výhradně žákům škol, ale i široké veřej-
nosti k rekreačnímu sportu. Vynakládáme prostředky na
rekonstrukce sportoviš� i v místních částech města. Spo-
lečně s osadním výborem se podařilo vyřešit víceúčelo-
vý areál Žlíbek v Těšnovicích. V Bílanech zatím hřiště
není, tam narážíme v rámci stavebního řízení na pro-
blémy ve vlastnictví pozemků. V Trávníku se rovněž pře-
pracovává projekt z podobných důvodů. V Drahlově,
Postoupkách a Hradisku se zatím hledají možnosti pro
vybudování sportovních areálů. Na zimním stadionu
byla dokončena rekonstrukce střechy. V další etapě do-
jde k rekonstrukci pláště a ve třetí etapě se upraví ener-

getické hospodářství, aby byl jeho provoz ekonomický.
Evergeenem je po několik volebních období řešení pro-
blematiky plaveckého bazénu. Snažíme se dosáhnout

na dotaci, s jejíž pomocí by se
financovala rekonstrukce bazénu.
Chceme zvýšit dno, aby se neohří-
valo takové množství vody, a do-
jde k dalším energii šetřícím opat-
řením. Osud někdejšího rekreač-
ního areálu Haná je stále před-
mětem vyjednávání s vedením
Magnetonu, a.s.

Kroměříž trápí problémy dopra-
vy - plynulý průjezd městem, na
příjezdu do města a parkování vo-
zidel. Je naděje na výrazné zlep-
šení?

Je to problém 21. století. Počet
vozidel narůstá velkým tempem.
Není výjimka tří až čtyř aut v rodině,
kde podnikají. Auto je nezbytná
část firmy. Ale město, založené ve
středověku s pevným půdorysem,
není nafukovací a nemá ani kde

brát volné parkovací plochy. Podařilo se upravit dvě par-
kovací plochy na sídlišti Slovan, aby se zvětšila jejich
kapacita, ale je to pořád málo. Naděje na výrazné zlepše-
ní dopravy zatím není.

Pane starosto, jakým způsobem se dozvídáte o pro-
blémech občanů? Zlepšuje se podle vás komunikace
s veřejností?

Často se pohybuji po městě, takže se setkávám s lidmi
a slyším jejich názory. Občas mi někteří napíší nebo tele-
fonují. K informování slouží webové stránky města, kde je
diskuzní fórum, máme interpelace zastupitelů, porady
s vedoucími odborů městského úřadu, absolvuji řady jed-
nání, takže informací mám, myslím si, dost. Komunikace
s občany je na standardní úrovni. Jen mě mrzí, že se
jednání zastupitelstva zúčastňuje málo občanů. I když to
na druhou stranu naznačuje, že občané mají dostatek
informací.

Jaké další investiční akce bude možné v nejbližší
době ve městě zahájit?

Pro příští rok předpokládáme dvě investiční akce. Bude
to cyklostezka z Kroměříže do Kvasic. Druhou význam-
nou stavbou bude rekonstrukce Hanáckého náměstí, kte-
ré zásadně změní tvář. Přibude tam 110 parkovacích míst,
vyrostou prostory pro nejmenší děti i starší mládež. Počí-
táme s amfiteátrem pro malou divadelní scénu nebo ko-
morní zpěváky, plochu zaplní stromy.
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Zadlužení města je obrovská brzda dalšího rozvoje.
Daří se výši dluhu díky restrukturalizaci splátek snižo-
vat?

V rámci volebních cílů jsme si předsevzali výrazné
snížení dluhu města. Ale v příštím období uplatníme
masivní investice z evropských fondů. Evropské fondy
předpokládají finanční účast z vlastních zdrojů mini-
málně 15 - 30 procent z celkových nákladů. Nejdříve
musíme celý projekt zafinancovat a po dokončení se
peníze z fondů vracejí. Abychom byli schopni pokrýt
užitečnou dotaci, jsme nuceni si vypůjčit na ni peníze.
Na konci stavby se peníze vrátí. Dluhy bohužel nevygu-
mujeme, pouze je viditelně snížíme.

Rozvoj cestovního ruchu může městu Kroměříž, na
jehož území sídlí památky pod patronací UNESCO, při-
nést vyšší zisky. Připravují se nějaké novinky v této
oblasti?

Město Kroměříž projednalo a schválilo koncepci tu-
ristického ruchu. Hodně lidí je přesvědčeno, že samotný
zápis památek na Listinu světového kulturního a pří-
rodního dědictví UNESCO přinese městu bez dalšího
přičinění obrovské výhody. Ale není to pravda. Je to

pouze závazek, který říká, že se musíme o památky sta-
rat, abychom je udrželi v dobrém stavu pro příští gene-
race. Památky přilákají do města každoročně více než
150 tisíc návštěvníků. Musíme pro ně připravit další
program, který by je tady zdržel. Lze jim nabídnout od-
povídající ubytování, sportovní vyžití, kulturní progra-
my, turistiku, vodní cesty, programy s jízdou na koni ve
volné přírodě, okružní jízdy po okolních pamětihodnos-
tech a podobně. To je parketa pro podnikatele, kteří
mohou uplatnit své nápady a schopnosti. Nemohou
očekávat, že město vše zařídí a připraví a oni to budou
provozovat. To je ovšem chybná úvaha. Musejí projevit
vlastní aktivitu. Stejně tak mohou se svými studenty
pracovat specializované školy. Tady bych se jen zmínil,
že se daří vyjednávat s rektoráty některých vysokých
škol a od příštího roku bude v Kroměříži zahájeno řád-
né bakalářské studium s možností navázat na magis-
terské.

Pane starosto, budu se těšit, že náš rozhovor na konci
volebního období se ponese ve stejně optimistickém
duchu.

M. Karásek

Zastupitelé schválili dohodu
o kroměřížských vodárnách

Zastupitelstvo města Kroměříže ve čtvrtek 9. října
schválilo návrh Dohody o výkonu akcionářských práv
uzavřenou mezi městem a společností Energie AG Bo-
hemia. Dohoda by měla podle starosty Miloše Malého
vyřešit situaci, v níž se nachází Společnost Vodovody
a kanalizace Kroměříž (VaK).

Současný stav vznikl v minulosti rozložením sil mezi
akcionáři společnosti a jejich rozdílnými cíli. Město
Kroměříž je největším akcionářem, vlastní 46,31 pro-
cent akcií, a jeho prvotním zájmem je situaci stabili-
zovat tak, aby se mohla společnost dále rozvíjet. Jed-
ním z možných řešení je právě dohoda o výkonu akci-
onářských práv, podle níž se bude Energie AG podílet
na výkonu akcionářských práv v rozsahu stanoveném
navrhovanou smlouvou s tím, že tento krok je přijatel-
ný i pro hlavního rivala města, společnost Moravská
infrastrukturní, která disponuje akcionářskými právy
některých měst a obcí a která další rozvoj společnosti
blokuje soudními spory.

„Zastupitelstvu jsme předložili upravený návrh do-
hody, v němž bylo zapracováno co nejvíce připomí-
nek a poznámek. V rámci základní smlouvy byl před-
ložen i dodatek, který jednoznačně vymezuje práva a

povinnosti první obce, která má zájem k této dohodě
přistoupit. Těmito dvěma dokumenty a jejich obsa-
hem je odstraněna námitka, zda je vůbec reálné, aby
k této dohodě přistoupila další obec, která drží akcie
na jméno a pro kterou by byla tato dohoda přínosem,“
uvedl starosta Miloš Malý. Podle něj se jedná o obec
Dřínov, která je jako drobný akcionář připravena ke
smlouvě přistoupit.

Samotná dohoda má ovšem nejen příznivce, ale i
celou řadu odpůrců, kteří tvrdí, že smlouva pro město
není výhodná a naopak může vliv města ve společ-
nosti VaK oslabit. „Dohoda se předkládá ke schválení
ve stavu, kdy je podle mého názoru pro město abso-
lutně nevýhodná,“ uvedl místostarosta Petr Sedláček.
O tom, že se jedná o ostře sledované téma s protichůd-
nými názory, svědčí nejen zájem médií a veřejnosti,
ale si samotný výsledek hlasování zastupitelů. Pro
schválení dohody zvedlo ruku čtrnáct z pětadvaceti
přítomných zastupitelů.

Faktem zůstává, že dohoda nemění majetkové po-
měry akcií. Město Kroměříži i nadále zůstává hlavním
akcionářem společnosti VaK a za žádnou cenu nehod-
lá akcie prodávat.      -pz-
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Chcete se ucházet o evropské peníze?
Měli byste být v integrovaném plánu

Integrovaný plán rozvoje města - tak se jmenuje doku-
ment, jehož název možná sám o sobě mnoho neřekne,
nicméně který může ovlivnit váš úspěch při podávání
žádostí o peníze z evropských fondů. Jedná se o strate-
gický dokument města Kroměříže umožňující rekonstruo-
vat veřejná prostranství a bytové domy na vybraných
sídlištích. Jeho důležitou součástí je i takzvaný Indikativ-
ní seznam souvisejících projektů, což jsou aktivity, které
by se měly do roku 2015 realizovat v dané oblasti
s podporou strukturálních fondů. A právě v tom spočívá
význam tohoto materiálu pro širokou veřejnost. Máte-li
v nejbližších letech v úmyslu ucházet se se svými projek-
ty o evropské peníze, měli byste být v tomto seznamu
uvedeni, čímž můžete nasbírat cenné body  při násled-
ném hodnocení svých projektů.

„Samotný Integrovaný plán rozvoje města může do
Kroměříže přinést finanční prostředky na regeneraci veřej-
ných prostranství a bytových domů. Indikativní seznam
naopak zahrnuje doplňující aktivity z mnoha jiných ob-
lastí, jako je například vzdělávání, sociální integrace,
volnočasové aktivity apod. Zatímco cílem Integrovaného
plánu rozvoje města je regenerace prostranství, smyslem

indikativního seznamu je propojení kvality prostředí
s kvalitou života v něm,“ vysvětlila ředitelka Kroměřížské
rozvojové kanceláře (KROK) Jana Pošvancová. Podle ní
mohou být v tomto důležitém seznamu uvedeny nejen
neziskové či příspěvkové organizace, ale i soukromé fir-
my a vůbec každý, kdo se hodlá ucházet o evropské
peníze. „Projekty zařazené do seznamu budou mít v rámci
hodnocení svých žádostí o dotaci šanci na bodové zvý-
hodnění a  jednotlivé operační programy jsou povinny to
zohlednit,“ uvedla Pošvancová s tím, že tento fakt může
sehrát při konečném přidělování financí významnou roli.

Protože město Integrovaný plán rozvoje právě připra-
vuje, mají zájemci o evropské peníze nejvyšší čas kontak-
tovat kroměřížskou radnici. „Do konce prosince musíme
veškeré podklady schválené zastupitelstvem odeslat na
ministerstvo pro místní rozvoj. Zájemci o uvedení
v indikativním seznamu by se s námi tedy měli spojit co
nejdříve, nejpozději do poloviny listopadu,“ upozornila
Pošvancová. Obrátit se mohou bu
 přímo na ni (tel. 573 321
287, jana.posvancova@mesto-kromeriz.cz), nebo na pro-
jektovou manažerku Ivetu Staňkovou, (tel. 573 321 285,
iveta.stankova@mesto-kromeriz.cz).      -pz-

Dohoda s Energie AG Bohemia podepsána

Starosta města Mgr. Miloš Malý, ing. Christian Hasenleithner (na snímku vpravo) a ing. Pavel Linzer, MBA podepsali
v pátek 24. října na kroměřížské radnici Dohodu o výkonu akcionářských práv mezi městem Kroměříž a společností
Energie AG Bohemia.           Foto: -kam-
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Čerstvý nositel Nobelovy ceny Martti Ahtisaari
pobyl i v Kroměříži

Nobelovou cenou za mír
za rok 2008 byl za svou
mírotvornou práci oceněn
významný finský diplomat
a zvláštní velvyslanec Orga-
nizace spojených národů
Martti Ahtisaari, který se za-
sloužil o mír na třech konti-
nentech. Ve funkci preziden-
ta Finska navštívil Martti
Ahtisaari i s chotí Eevou11.
září 1996 město Kroměříž.
Tehdejší starosta města Petr
Dvořáček předal vzácnému
hostu nejvyšší kroměřížské
vyznamenání, Zlatý kromě-
řížský tolar.

Text i foto: M. Karásek

O prostory v armádním klubu projevila zájem
vysoká škola

Už v příštím roce se zřejmě rozroste nabídka vzdělá-
vání v Kroměříži o nové vysokoškolské studium. Na rad-
nici se obrátil rektor Evropského polytechnického insti-
tutu z Kunovic a projevil zájem o pronájem prostor
v bývalém armádním posádkovém domě. Už před ča-
sem přitom představitelé města deklarovali, že by rádi
objekty zděděné po armádě využili pro potřeby vzdělá-
vání, nejlépe vysokoškolského.

Prostory ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží bý-
valého Posádkového domu armády, dnes pěkně zrekon-
struovaného objektu, až do konce letošního srpna vyu-
žívala Konzervatoř Evangelické akademie. Ta se však
přestěhovala do Olomouce a obě patra jsou nyní volná.
„O tyto nebytové prostory projevil zájem Evropský poly-
technický institut z Kunovic, první soukromá vysoká
škola na Moravě. Její rektor už si prostory osobně pro-
hlédl a požádal o projektovou dokumentaci,“ uvedl sta-
rosta Miloš Malý. O tom, že obě strany míní spolupráci
opravdu vážně, svědčí fakt, že kroměřížští radní už schvá-

lili uzavření nájemní smlouvy s institutem. Ten už zase
počítá s tím, že škola v Kroměříži začne fungovat od
začátku příštího školního roku. „Požadavek vychází
z našeho záměru vybudovat v Kroměříži kampus naší
vysoké školy. Poskytujeme vysokoškolské vzdělání ba-
kalářského stupně v kombinované i prezenční formě
studia oborů finance a daně, management a marketing
zahraničního obchodu, elektronické počítače, ekono-
mická informatika,“ přiblížil radním své záměry rektor
Oldřich Kratochvíl.

Díky tomu, že Posádkový dům armády v uplynulých
letech prošel kompletní rekonstrukcí, není nutné před
stěhováním provádět žádné zásadní úpravy. To však
bohužel neplatí o vedlejší budově sousedící
s Purkyňovou ulicí. Tu původně město nabízelo k využití
zlínské univerzitě a později i k prodeji. Nyní by o ni
jevila zájem olomoucká univerzita, ovšem bude nutné
nejprve najít finanční zdroje na její opravu.

-pz-
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Kroměříž se chce pustit
do modernizace kina Nadsklepí

Kroměřížská radnice hodlá v nejbližší době přistoupit
k modernizaci kina Nadsklepí. Zaměřit se chce zejména
na inovaci technického vybavení a zvýšení komfortu pro
diváky. Investiční záměr modernizace bude obsahovat
řešení obnovy sedadel, obnovu  promítací technologie,
klimatizaci a rekonstrukci vstupních prostor.

Kino již řadu let provozuje na základě smlouvy sou-
kromý subjekt Kinoathény, ovšem vlastníkem zařízení je
kroměřížská radnice. „Město dlouhodobě do technologií
ani do vybavení kina neinvestovalo a bez  nadsázky lze
říci, že komfort diváků a potencionálních návštěvníků tu
není zrovna nejlepší. Náročnější diváci z Kroměříže dnes
raději jezdí do velkých kin mimo naše město, což je ško-
da, pokud už zde kino máme. Přestože nemůžeme konku-
rovat moderním multikinům, alespoň základní investice
do modernizace jsou potřeba,“ uvedla místostarostka Olga
Sehnalová.

V první fázi radnice nechala zpracovat studii zahrnují-
cí ty nejpalčivější problémy. „Například sedadla jsou vel-
mi zastaralá, zčásti celodřevěná. Chtěli bychom je vymě-
nit a také o něco snížit celkovou kapacitu kina, která činí
443 míst. Takový počet sedadel je dnes zbytečný na úkor
chybějícího komfortu,“ míní Olga Sehnalová. Další změ-
nou by podle ní měla být nová klimatizace. „Čeká nás ale
i modernizace promítací techniky. Ta je několik desítek let
stará a nevyhovuje dnešním standardům,“ prozradila
místostarostka. I provozovatel kina Karel Šafařík považu-

je za nejdůležitější modernizaci zvukové techniky, seda-
ček a především klimatizace. „Vzduchotechnika je stará a
velmi hlučná. Během promítání ji prakticky nemůžeme
použít a když, tak jen na krátký čas, což výměně vzduchu
příliš nepomůže. V letních měsících může být někdy po-
byt v kině skutečně nepříjemný,“ poznamenal Šafařík.

Finanční prostředky na realizaci projektu hodlá radni-
ce získat z některého dotačního titulu. Naději upírá ze-
jména na dotaci Státního fondu kinematografie. „Nakolik
se nám podaří sehnat finanční prostředky z dotačních
titulů, to je otázka. Z fondu kinematografie jsme zatím o
finance nikdy nežádali, proto jsme mírní optimisté. Navíc
každý odborník i návštěvník musí uznat, že naše kino
skutečně  modernizaci potřebuje,“ dodala místostarostka
Sehnalová.

Druhou stranou mince je nicméně počet návštěvníků
kina, který v uplynulých letech stagnoval i vinou nevyho-
vujících podmínek. Věříme, že i díky těmto investicím si
Kroměřížané do našeho kina opět najdou cestu, nicméně
větší aktivitu a nabídku pro veřejnost očekáváme i od
nynějšího provozovatele kina.

Celkové investice na modernizaci kina Nadsklepí se
budou pohybovat v jednotkách milionů korun. V případě,
že by žádnou dotaci město nezískalo, by měla být radni-
ce podle Olgy Sehnalové schopna najít potřebnou sumu
ve svém rozpočtu, by� zřejmě v postupných krocích.

-pz-
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Z diskuzního fóra na webu města
- téma: kino Nadsklepí

Kino je pěkné zvenčí, zevnitř je to hrůza. Nevím, jestli
to patří městu, nebo někomu jinému, ale pokud by se v
budoucnu dělala nějaká rekonstrukce, rozhodně by stá-
lo za to udělat velké změny. Především velký sál by se
mohl rozdělit na dva nebo i tři menší. Může se promítat
třeba jenom v jednom z nich, anebo zrovna v každém
sále jiný film. Je to modernější, ekonomicky méně riziko-
vé a šetří to náklady. Navíc je takový trend moderní
doby. Pokud by tam vznikla nějaká kavárna v přízemí,
bylo by to velmi příjemné a rozhodně by to mělo šanci.
Myslím si osobně, že pokud by se to rekonstruovalo
třeba v retro stylu, mohl by to být docela trhák na pomě-
ry Kroměříže. Podívejte se na Scénu vedle Domu kultury
- jakkoli se ta přestavba kritizuje, restaurace a kavárna
se povedly a mají velký úspěch a jsou hojně navštěvo-
vány.

Budova Kina Nadsklepí patří městu (spadá pod Sprá-
vu majetku města Kroměříže), provozovatelem kina je
agentura Kinoathény, které radnice prostory pronajímá.
Co se týče rekonstrukce budovy, sálu apod., žádné tako-
vé návrhy radnice v uplynulé době neprobírala a v do-
hledné době se tedy s rekonstrukcí objektu nepočítá.
Případná obnova a modernizace promítací technologie
by byla záležitostí provozovatele. Jeho záměry do bu-
doucna v tuto chvíli bohužel neznám. V každém přípa-
dě pořízení moderní technologie bude nákladné a když
se podívám na počty lidí na jednotlivých filmových před-
staveních, je otázkou, nakolik by se provozovateli tako-
vá investice vyplatila.

Otázkou také je, proč lidé do kina chodí v tak nízkém
počtu.

Může za to nemoderní technika v kině?
Mohou za to vyšší nároky diváků na kvalitu filmů?
Mohou za to vysoké ceny (obzvláště když chce do kina
zajít celá rodina)?

Může za to rozmach domácích kin, DVD a naprosté
zevšednění videa?

Může za to pohodlnost společnosti, která raději dá
přednost „polospánku“ před televizí?

Všechny tyto otázky jsou možná zajímavým námě-
tem k diskuzi.

Může za to nemoderní technika v kině? Určitě ano,
protože dnes není problém si zajet do jiných kin - jak už
jsem psal předtím, zvukový zážitek například ve Zlíně je
nesrovnatelný (za podobné vstupné). O dřevěných se-
dačkách ani nemluvím...

Vyšší nároky diváků na kvalitu filmů? Pokud je myš-
lena kvalita filmů jako takových, tak to není problém,
dobré filmy pořád mají návštěvnost. Spíš bych to spojil
s tím, že malé kino má premiéry příliš pozdě. Uznávám,
že tohle asi provozovatel neovlivní, ale jestliže je film v
kině skoro dva měsíce po oficiální premiéře, tak si raději
zajedu jinam, když ho chci vidět, nebo už si počkám na
DVD, které bude za další dva měsíce v půjčovně.
Vysoké ceny? Relativní, i když pro určité skupiny obyva-
tel to roli hraje. Na druhou stranu tytéž rodiny, které
říkají, jak je kino drahé, nakupují Happy meal v Mc
Donaldech, utrácejí za zbytečnosti o víkendových ná-
jezdech v marketech a nakonec jdou v rámci výletu do
kina v Olympii za dvojnásobné vstupné. Spíš jde o to, co
za tu cenu dostanu.... Co zkusit nějaké rodinné vstupné?
Dítě zdarma?

DVD, domácí kina, video? Ano, jistě že se to projeví.
Ale vymlouvat se jen na to, to mi přijde docela jednodu-
ché. Když je dobrý film, pořád je zájem i o kino. Spíš je
to o tom, že nebudu chodit do kina na každý film jako
kdysi, ale budu si vybírat. Filmové hity pořád táhnou. S
tím souvisí vámi zmiňovaná pohodlnost společnosti.
Takže závěrem - srovnat ceny vstupného na jednu část-
ku, zkusit lepší marketing - lepší propagace, nějaké ce-
nové a reklamní akce typu slevy nebo vstupenky zdar-
ma za x vstupů nebo tak, v létě třeba posunout promíta-
cí časy na později, dát na všechny sedačky polstrování,
v případě očekávané vyšší návštěvnosti přidat poklad-
nu, nenutit lidi platit za šatnu, ale mít ji v ceně, zrušit
přežité nepouštění diváků při „nevhodnosti filmu“ a v
rámci možností udělat něco s technickou stránkou, hlav-
ně zvuk a větrání.... a určitě by se našlo více věcí.

Naprosto souhlasím, dnes už pro lidi není problém
zajet si do kina kamkoliv jinam - navíc například ve
Velkém kině ve Zlíně je vstupné skoro stejné jako v
Kroměříži, o kvalitě ve srovnání s KM nemůže být řeč.
Ono je jednoduché několik let stále opakovat, že lidi do
kina nepřijdou, protože je to drahé (o tom už to dneska
není), protože jsou filmy na DVD, půjčovny, internet atd.
Ale co se v Kroměříži za posledních pár let udělalo pro
to, aby lidi přišli? Prakticky nic. Přitom by se stačilo
zamyslet například nad začátky představení (v létě po-
sunout na později), nad výší vstupného (nesmyslné
odstupňování cen) atd.

Provozovateli kina v Kroměříži přesto přeji, aby se
kino udrželo, protože aby tu nebylo kino žádné, to by asi
nebylo nejlepší. Ale chce to začít něco dělat.
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Zastupitelé stanovili noční klid
a upravili používání hlučných strojů

Obecně závaznou vyhlášku o ochraně nočního klidu a
regulaci hlučných činností schválili ve čtvrtek 9. října
kroměřížští zastupitelé. Reagovali tak na současnou situ-
aci, kdy pojem nočního klidu není vymezen v žádném
právním předpise. Protože lidé většinou stále za noční
klid považují dobu mezi 22. a 6. hodinou, zastupitelé jen
tento čas oficiálně stvrdili vyhláškou a také upravili roz-
mezí nočního klidu během víkendu a svátků.

„Pojem nočního klidu dnes není uveden v žádném
právním předpise. Pro město je však užitečné, aby byl
tento pojem právně vymezen. Už jen proto, že „porušení
nočního klidu“ je v zákoně o přestupcích bez bližšího
upřesnění uvedeno jako přestupek proti veřejnému po-

řádku,“ uvedla vedoucí právního odboru radnice Irena
Hermanová.

Nová vyhláška stanovuje noční klid od neděle do čtvrt-
ka na dobu od 22 do 6 hodin.V pátek, sobotu a v den
předcházející dnu, který je státem uznaný jako den pra-
covního klidu, je nočním klidem doba od 24 do 8 hodin.
V době nočního klidu je každý povinen zachovat klid a
omezit hlučné projevy. Kromě toho je každý povinen o
sobotách, nedělích a svátcích v době od 20 do 8 hodin
zdržet se veškerých prací spojených s užíváním zařízení
a přístrojů způsobujících hluk, například sekaček na trá-
vu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.

-pz-

15. ročník TOUR REGION FILM 2008
byl pro Kroměříž úspěšný

V rámci konání 15. ročníku TOUR REGION FILM 2008
ve dnech 9. - 10. října v Karlových Varech byla vyhlášena
celostátní soutěž video (filmy v kraji, regionu, sdružení
měst nebo obci) a multimedia (CD-ROM a webové strán-
ky) s tematikou turistiky a cestování.

Na slavnostním večeru v Grandhotelu PUPP 9. října za
účasti náměstka ministra pro místní rozvoj Jiřího Vačkáře
byly vyhlášeny výsledky soutěže TOUR REGION FILM 2008.
V kategorii „filmy“ získalo Cenu poroty město Kroměříž na
DVD Kroměříž - podmanivá krása - město Kroměříž, jehož

Foto: -kam-
autorem je m-ARK Marketing a re-
klama, s.r.o., Olomouc.

Ocenění převzali z rukou Rosti-
slava Vondrušky, generálního ře-
ditele agentury Czech Tourism,
a Jiřího Mikeše, předsedy festiva-
lové poroty, Ivan Marek, ředitel
m-ARK Marketing a reklama jako
realizátor, a Petr Pálka, vedoucí od-
boru kultury, památkové péče a
cestovního ruchu Městského úřa-
du v Kroměříži za vydavatele DVD.

-kam-
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Zámek byl přístupný tentokrát i pro vozíčkáře

Poděkování
Okresní výbor svazu postižených civilizačními choro-

bami v Kroměříži společně s výborem základní organiza-
ce téhož svazu děkuje městu Kroměříž za uspořádání dne
Bezbariérový zámek pro tělesně postižené. Stejné poděko-

Mimořádnou příležitost navštívit kroměřížský zámek
měli všichni imobilní občané ve čtvrtek 2. října. Kroměříž-
ská radnice společně s vedením zámku zajistila na tento
den několik schodolezů a zpřístupnila alespoň na čas
památku tělesně postiženým občanům, kteří se jindy do
objektu vůbec nedostanou. Zámek navštívilo více než
dvě stě hendikepovaných občanů, jejichž reakce jasně
potvrdily, že akce splnila svůj účel.

Památkové objekty velmi často postrádají bezbariéro-
vý přístup a lidé s pohybovým omezením se do nich běž-
ně nedostanou. Díky zapůjčenému vybavení se však ten-
tokrát mohli vozíčkáři dostat i do historických sálů
v prvním podlaží kroměřížského zámku. „Vstup je zne-
možněn zejména mnoha schody a někteří imobilní obča-
né mají také problém se k památce vůbec dostat. Proto
jsme alespoň na jeden den zapůjčili několik schodolezů,
které vozíčkářům vstup do zámku usnadnily,“ přiblížila
akci kroměřížská místostarostka Jarmila Číhalová. Podle
ní Kroměříž našla inspiraci v Třebíči, kde podobná akce
probíhá již řadu let. „Myslím si, že pro tyto občany máme
stále co vylepšovat. Podobnými aktivitami bychom moh-
li život občanů s různým handicapem nejen usnadnit,
ale i zpříjemnit. Letos jsme začali zámkem a do budouc-
na se zaměříme i na jiné památky,“ poznamenala Číhalo-
vá.  „Je to dobrý nápad. Naposled jsem tu byla tak před
dvaceti lety, když jsem ještě mohla chodit. Te
 se bez
vozíčku nedostanu nikam a do zámku už vůbec ne. I když
z toho schodolezu jsem měla docela strach. Ale stálo to
za to,“ svěřila se jedna z návštěvnic zámku.

Kromě samotných prohlídek historických sálů pořada-
telé pro hendikepované občany připravili také společen-
ský program ve Sněmovním sále zahrnující ukázky stan-
dardních a latinskoamerických tanců, koncert jazzového
orchestru a závěrečné přátelské posezení.      -pz-

 

vání patří i vedení Arci-
biskupského zámku,
průvodkyni Marii Lehko-
živové, která při prohlíd-
ce provázela.

Na tvářích neobvyk-
lých účastníků prohlíd-
ky zámku jsem viděl vel-
kou spokojenost z toho,
že mohli prožít tak zají-
mavé dopoledne, jež
pokračovalo koncertem
ve Sněmovním sále. Také
těmto účinkujícím a
všem organizátorům
patří ten nejsrdečnější
dík. Celý úžasný den ne-
měl jedinou chybu.

Jménem účastníků
Vlastimil Charvát, předse-
da OV SPCCH Kroměříž

Foto: -kam-
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Primátor Jozef Dvonč privítal starostu Kroměříža

Primátor Jozef Dvonč prijal de-
legáciu mesta Kroměříž, vedenú
starostom tohto mesta Milošom
Malým.   Foto: �. Synaková

Kroměříž oslavila dlouholeté partnerství s Nitrou

Primátor Nitry Jozef Dvonč privítal v piatok 10. októbra
krátko predpoludním oficiálnu delegáciu partnerského
mesta Kroměříž, vedenú starostom tohto mesta Milošom
Malým. Priatelia z Kroměříža k nám pricestovali pri príle-
žitosti Dní českej kultúry v Nitre. V družnom rozhovore sa
primátor Jozef Dvonč podelil o skúsenosti z účasti Nitry
v sú�aži o získanie prestížneho titulu Európske hlavné
mesto kultúry, do ktorej sa v budúcnosti mieni prihlási� aj
Kroměříž.

V súvislosti so svetovou hospodárskou krízou hovorili
o efektívnosti ekonomiky riadenia svojich miest. Starosta
Miloš Malý si so záujmom pozrel nitriansku koncepciu
opráv a rekonštrukcií miestnych komunikácií a plány vý-
stavby cestného obchvatu Nitry.

„S našim partnerským mestom - Nitra sa stretávame
ve�mi radi,“ zhodnotil stretnutie s primátorom Dvončom
starosta Kroměříža Miloš Malý a pokračoval: „Získavame

tu hromadu informácií, napríklad aj o sú�aži EHMK. Radi
zis�ujeme informácie o tom, ako takáto sú�až prebiehala,
čo všetko je potrebné zabezpeči� a či mesto, ve�kosti Kro-
měříža, má vôbec šancu sa v tejto sú�aži uplatni�.

Ako 
alej konštatoval, pre kroměřížsku delegáciu bola
zaujímavá výmena skúseností oh�adne opráv miestnych
komunikácií, ako aj výmena názorov vo vz�ahu k riadeniu
mesta.

„Je síce pravda, že Nitra je podstatne väčšia ako Kromě-
říž, takže u vás sú problémy väčšieho charakteru... V pod-
state malé, alebo ve�ké mesto, komunálne problémy sú
všade rovnaké a treba ich rieši�. Je vidie�, že máme zhruba
rovnaké názory na to, ako vyrieši� nedostatok financií,
alebo nedostatočnú údržbu komunikácií,“ dodal Miloš
Malý.

Delegácia, ktorú tvoril aj vedúci oddelenia kultúry, ces-
tovného ruchu a pamiatkovej starostlivosti MÚ Petr Pál-

ka a predseda komisie pre archi-
tekturu mesta Jan Slanina, sa zú-
častnila na niektorých podujatí,
pripravených Nitrou pri príležitos-
ti Dní českej kultúry v Nitre.

V Kroměříži na budúci rok pri-
pravujú výstavu diela Andyho
Warhola. Mala by to by� kultúrna
lahôdka letnej turistickej sezóny
pre celú Moravu a tiež stredobod
činnosti mesta v oblasti kultúry.
Trojmesačná výstava bude inšta-
lovaná v Múzeu Kromerížska
a vedenie múzea pre ňu vyprázd-
ni celé jedno poschodie.

�udmila Synaková,
mesačník NITRA

 

Rovných pětatřicet let letos uplynulo od uzavření ofici-
ální partnerské smlouvy mezi městy Kroměříž a Nitra.
Toto výročí si obě města v říjnu připomněla několika
kulturními akcemi, které se staly malou oslavou česko-
slovenských vztahů. Kroměříž udržuje družební vztahy
s pěti evropskými městy. Partnerství s Nitrou patří nejen
k těm nejstarším, ale i k nejintenzivnějším.

Dny Nitry zahájila 15. října výstava uměleckých foto-
grafií v galerii kavárny Scéna v Domě kultury. Výstava
nabídla fotografie s emocionálním a poetickým náde-

chem nitranského výtvarníka Juraje Nováka. Nese název
Dreamworks. Zahájení byl přítomen generální konzul Slo-
venské republiky v Brně Ivan Nejeschleba, primátor Nitry
Jozef Dvonč a starosta Kroměříže Miloš Malý. Večer se
v Domě kultury uskutečnila velká módní show Crazy Cou-
ture 2008, na níž se podíleli tvůrci z Nitry. Zahrnovala
nejen módní přehlídku, ale i vlasovou a vizážistickou
show, korunovanou bodypaitingem. Oběma programy
diváky provázela herečka Divadla Anrdeje Bagára v Nitře
Eva Pavlíková.
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Jak se žije seniorům v Rakousku?

SPOLEČNOST

Následující den pokračovaly oslavy divadelním před-
stavením pro děti. Herci Starého divadla v Nitře sehráli
v Domě kultury známou pohádku Zabudnutý čert o čer-
tu Trepifajkslovi, na něhož v pekle zapomněli a kterého
bába Plajznerka naučila pracovat a žít mezi lidmi.

Díky pravidelným kontaktům s přáteli z Nitry se oby-
vatelé Kroměříže seznamují s kulturou a životem v zemi
sousedů, přičemž partnerství zdaleka neprobíhá jen
na úrovni městských delegací, ale především v rovině
veřejných aktivit a osobních setkání a přátelství.
V kontaktu s Nitrou jsou zájmové organizace, senioři,
podnikatelský sektor a díky snadné komunikaci i
mateřské, základní a střední školy.

-kam-
 

Foto: -kam-

Jaká se sociální politika vůči seniorům? Srovnání na-
šich a rakouských podmínek pro aktivní život seniorů. To
byla hlavní témata, o kterých si povídali  senioři z Centra
pro seniory na Zacharu a senioři z našeho družebního
města Krems. Setkali se v kremžském Klubu seniorů a
seznámili se se systémem práce. Pracují podle projektu
Senioři seniorům. Sami si organizují různé kurzy - jazyko-
vé, luštění sudoku, vlastivědné vycházky po městě a blíz-
kém okolí. Řada z nich, i ve vysokém věku, má v oblibě
tenis a přijali pozvání na náš tenisový turnaj seniorů.
Senioři mají i svého zástupce v městské radě. Naše setká-

ní přišla pozdravit i starostka Kremsu paní Inge Rinke. S
radostí vzpomněla  na návštěvy Kroměříže v minulých
letech a těší se na setkání při příležitosti 15. výročí pode-
psání vzájemné smlouvy o spolupráci v různých oblas-
tech života našich měst. Setkání našich seniorů bylo jed-
nou z nich.

Krems je starobylé, krásné historické město, se spous-
tou inspirací pro  zlepšení  života v našem městě. Pozna-
li jsme to při procházce po různých zákoutích města .
Například  si neumíte ani představit, jak zpříjemní okruž-
ní cestu za památkami města elektrický vláček, který
umožní i seniorům s bolavými kluby si všechny zajíma-
vosti města prohlédnout. A co taková pěší zóna. Je sice
menší než naše, ale plná obchůdků a příjemných poseze-
ní v kavárničkách a cukrárnách. Krems je univerzitním
městem, ale také městem s bohatou turistickou návštěv-
ností. Jistě k tomu přispívá i rychlý rozvoj cykloturistiky a 
řeka Dunaj se svým přístavem.

Rádi přivítáme seniory ale i ostatní zástupce města
Krems v příštím roce v Kroměříži. Máme také co nabíd-
nout. Mgr. Jitka Dvořáková



14

  KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ /  L ISTOPAD 2008 SPOLEČNOST

Nejen lidé, ale i města mají své přátele
Pár dnů nestačí na to, abyste poznali všechno, co je v

cizí zemi jiné než u nás. Památky, lidi, styl života. I přesto
si nějaký obrázek uděláte. Francie je úplně jiný svět. Jiná
kultura.Jiný životní styl. Mnoho úžasných a velkolepých
památek. Také stravovací návyky jsou zvláštní a zajíma-
vé. Francouzi neustále něco slaví, neustále se mezi sebou
baví. O nic se nestrachují a především mají někde doma
tajné zásoby energie, ze kterých čerpají. To mohli poznat
i kroměřížané, kteří přijali pozvání našich přátel z Chate-
adunu, aby si ve dnech 16. - 20. října společně připomně-

stovky přátel družebních měst Chateaudunu. Zde staros-
ta města Didier Huguet zdůraznil význam mezinárodních
vztahů pro rozvoj přátelství mezi lidmi, ale i pro rozvoj
turistického ruchu.

Seznámili jsme se s nově zrekonstruovaným plavec-
kým bazénem a fandili mladým fotbalistům z Chateau-
dunu a Arklow. Poklonili jsme se památce padlých vojá-
ků z Prusko-Francouzské války z roku 1870, ale i irským
vojákům, kteří sem byli vysláni, aby pod vlajkou Červené-
ho kříže pomáhali v polní ošetřovně trpícím raněným

vojákům z obou válčících stran. Jímavými tóny trubky
Lazara Cruze, květinami a slzami v očích jsme ucti-
li  jejich památku i my.

Královská kaple sv. Ludvíka v Dreux uchvátila
všechny svou architekturou, interiéry a nádhernou
kryptou. Poučná byla i návštěva zábavného parku
Futuroscope, kde díky neobvyklým projekcím jsme
byli vtaženi přímo do děje virtuálního světa. Velkým
zážitkem kulturním i gastronomickým, bylo soireé
v sále zámecké gardy v chateaudunském zámku,
které probíhalo tak, jako ve XII. století. Rozloučení
s chateaudunskými a zástupci všech ostatních part-
nerských měst Chateaudunu - Kroměříži, Arklow,
Marcheny a Schweinfurtu se uskutečnilo v multi-
funkčním sále kulturního domu, kde velké ovace
sklidil i kroměřížský Swing band, který se podílel na
kulturním programu.

Francie je opravdu nezapomenutelná a těch pár dnů
našeho pobytu opravdu nestačí  k poznání života fran-
couzských přátel. Ale nejcennější je vytváření pevných
přátelských pout mezi lidmi, rodinami, občanskými sdru-
ženími, samosprávami  a to i přes jazykové překážky a
rozdílnou kultury.      Mgr. Jitka Dvořáková

 

li 40 let trvání vzájemných partnerských vztahů mezi městy
Kroměříž a  Chateaudun a 25 let  Chateaudun s irským
městem Arklow.

Oslavy byly velkolepé. Město Chateaudun připravilo
bohatý vzdělávací, kulturní a společenský program, na
jehož organizaci se podílela Společnost přátel družby.
Byly uspořádány tři výstavy - v knihovně se ná-
vštěvníci dozvěděli o Haškovi, Kunderovi, Má-
chovi, Kafkovi, ale seznámili se i s dalšími pub-
likacemi, vztahujícími se k České republice. Dal-
ší velká výstava, zachycující historický vývoj naší
země až po konkrétní zmapování historie druž-
by mezi našimi městy. Velmi dojímavá byla vý-
stava ze soukromého archivu paní Sylviane Bra-
zilier, která byla u družebních aktivit od roku
1983. Výstava se uskutečnila v Domově pro se-
niory v Leo Lagrange.

Velmi příjemné a neformální bylo setkání se
studenty a profesory gymnázia Emila Zoly v
Chateaudunu, jehož výstupem bude společný
jazykový projekt mezi středními školami v Kro-
měříži a Chateaudunu. V bývalém železničním
depu se setkali u velké tabule pod širým nebem
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Biblioteca Judeteana Valcea

Již v květnu k nám přišla pozvánka na mezinárodní
seminář, který připravovala naše partnerská knihovna
v Ramnicu Valcea v Rumunsku pod vedením prof. Au-
gustiny S. Constantinescu. Mohu konstatovat, že
s knihovnou máme velmi dobré partnerské vztahy, které
vyvrcholily podáním společného projektu.

Mezinárodní seminář se konal od 2. do 4. října
v knihovně. Kromě zástupců české strany se zúčastnili
také zástupci strany italské. Seminář „Old Books, National
Heritage, European Heritage“ byl zaměřen na staré knihy,
národní a evropské kulturní dědictví. Seminář byl výborně
organizován, měli jsme možnost navštívit monastýry
v Bystrici a Hurezu. Přičemž nejstarší tištěná kniha po-
chází z roku 1508 pravděpodobně právě z Bystrice. Tato
kniha byla při této příležitosti znovu vydaná a naše knihov-
na má tu čest představit ji i kroměřížské veřejnosti. Při této
příležitosti jsme se setkali s nejvyššími představiteli pra-
voslavné církve a státní správy. Na semináři jsme před-
stavili tři prezentace: nejstarší dokumenty z kroměřížského
archivu a muzea (Kašpárková), nejstarší dokumenty zá-
mecké knihovny(Měsíc) a prezentace služeb Knihovny
Kroměřížska (Hebnarová). Rumunští kolegové se ujali role
tlumočníků z angličtiny do rumunštiny a opačně.

Italští kolegové prezentovali práci s knihou, muzejní
knihovny a digitalizované podoby dokumentů a knihov-
nu Rotary. Rumunští přátelé nás blíže seznámili s činností

knihovny a jejích jednotlivých oddělení, která je novou
moderní institucí, technicky na srovnatelné úrovni. Dále
vystoupili kolegové z dalších knihoven a archivů. Shodli
jsme se na tom, že knihovny už dávno nejsou pouze
půjčovnami knih, ale vyvíjejí další kulturní činnosti, vzdě-
lávací aktivity, badatelské, výzkumné práce a digitalizo-
vání starých tisků. Italská strana projevila zájem o bližší
spolupráci a již nyní začala korespondence ve výměně
informací a zkušeností z našeho oboru. Rovněž jsme byli
pozváni na konferenci IFLA (mezinárodní federace kni-
hovnických sdružení) o školních knihovnách, která se
bude konat příští rok v Padově. Školním knihovnám je
také věnována značná pozornost, protože se budují jako
informační centra školy. Ale to by bylo na samostatný
článek.

Naše knihovna díky navázaným profesním stykům zís-
kala darem knihy v rumunském originále a protože vzrůstá
zájem o rumunštinu, mohou si studenti půjčovat u nás i
tyto knihy. My jsme předali partnerské knihovně hudební
dárky - Vejvanovského, Smetanu atd.

Rozvojem partnerských vztahů získávají informace i
naši čtenáři. Ztrácejí se i jazykové bariéry. Hranice zmizely
nejen na hraničních přechodech, ale mizí i mezi lidmi.

PhDr. Šárka Kašpárková,
ředitelka Knihovny Kroměřížska

Budova knihovny v Ramnicu Valcea.           Foto: -kam-
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Každý je svého zdraví strůjcem
Liga proti rakovině si klade za cíl účinně snižovat vý-

skyt onkologických onemocnění a včas odhalovat počát-
ky nádorových nemocí. Osvětová putovní výstava Každý
svého zdraví strůjcem se v rámci Týdne proti rakovině
zastavila 1. a 2. října na dva dny na kroměřížském Vel-
kém náměstí.

V hlavním stanu seznamovali organizátoři s možnými
příčinami vzniku rakoviny a s nezbytnou prevencí. Na
několika stanovištích na náměstí si pak návštěvníci mohli
vyzkoušet svou fyzickou kondici nebo smyslové doved-

nosti. Pohybovali se například v časovém limitu
s osmikilovou vestou, která představovala nadbytečnou

váhu podkožního tuku. Nebo ovládali invalidní
vozík po křivolaké cestě a nesměli vysypat své
zavazadlo. U dalšího stánku si ověřovali sílu
dechu. V Klubu Starý pivovar byla k dispozici
odborná vyšetřovna, kde lékaři měřili tlak krve,

množství choleste-
rolu, údaje o krev-
ním cukru, výšku a
váhu. Podle zjiště-
ných hodnot pak
každému poradili,
jak by dál měl dbát
o své zdraví.

Projekt Každý
svého zdraví strůj-
cem informoval ve-
řejnost o číhajícím
nebezpečí onkolo-
gických onemocně-
ní a o důležitosti
prevence, která
spočívá ve zdravém
životním stylu a ro-
zumné životosprá-
vě.

M. Karásek

Na improvizovaných pracovištích
si zájemci ověřovali, jak by zvládli
novou situaci.            Foto: -kam-
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MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE
 Dne 14. října ve večerních hodinách bylo

na operační středisko městské policie přijato telefonické
oznámení, že v prostoru „ Bike parku“ na Purkyňově ulici
napadají neznámí podnapilí muži nějaké osoby. Na mís-
to vyslaná hlídka zjistila, že oznámení se zakládá na
pravdě. V prostoru výše uvedeného areálu se nacházeli tři
muži, kteří fyzicky napadali mladíky, užívající tento areál.
V tomto jednání jim bylo hlídkou zabráněno a bližším
zjištěním bylo zjištěno, že tito muži přelezli plot areálu a
napadli mladíky, kteří tu sportovali. Dále bylo provede-
nou dechovou zkouškou zjištěno, že muži jsou v silně
podnapilém stavu (jeden z nich 3,55 promile). Bylo proto
rozhodnuto o umístění těchto tří útočníků  na protialko-
holní záchytné stanici v Kroměříži. Celá věc byla vyřeše-

na po jejich propuštění následující den blokovými poku-
tami.

 Dne 17. října okolo druhé hodiny odpolední bylo přija-
to oznámení, že před supermarketem Kaufland v Kroměříži
se vyskytují a svým zjevem budí veřejné pohoršení dvě
osoby. Na místo vyslaná hlídka opravdu na místě nalez-
la dvě osoby, muže a ženu. Navíc tyto dvě osoby řešila
asi před hodinou u supermarketu Hypernova blokovou
pokutou za konzumaci alkoholu na veřejném prostran-
ství (Vyhláška města Kroměříže č.3/2008). Protože tyto
osoby byly v silně podnapilém stavu a svým chováním
budily veřejné pohoršení, bylo rozhodnuto o jejich umís-
tění na protialkoholní záchytné stanici v Kroměříži.

Děti si vyzkoušely svatební obřad
V rámci nadstandardních partnerských vztahů

se v říjnu sešly v Kroměříži děti z mateřských škol
Alexyho, Hospodárská a Piaristická z Nitry se svý-
mi kamarády z mateřských škol Kollárova, Pále-
níčkova a Zachar z Kroměříže. Zpestřením vzájem-
ného setkání se stala imitace svatebního obřadu
v obřadní síni místní radnice. Ženich s nevěstou
(zatím nezletilí) už byli připraveni a náležitě oble-
čeni ve stylu pohádkových bytostí. Svědky se stali
nikoliv pohádkové bytosti, ale vedoucí oddělení
státní správy ve školství MěÚ Kroměříž Miroslav
Marinčák a ředitelka Správy mateřských škol v Nitře
Květoslava Mihulová. Oddávající místostarostka
Jarmila Číhalová vedla obřad spíš jako hru a vyne-
chala závěrečnou formulaci. Samozřejmě, že na
podobné zážitky mají děti ještě dost a dost času.

            -kam-  

V rámci uzavřených výzev pro rok 2009
neziskové organizace žádaly o financování svých aktivit

Zastupitelstvo města Kroměříže vyhlásilo na svém XIX.
zasedání dne 4. září 2008 výzvy pro dotační tituly města
Kroměříže pro rok 2009.

V současné době je uzavřen sběr žádostí a probíhá
jejich administrativní zpracování, doplňování formálních
nedostatků a opravy žádostí. Vzhledem k faktu, že návr-
hy pro financování budou připravovat příslušné komise,
je určení finančního rámce pro jednotlivé oblasti důleži-
tým krokem v průběhu procesu odborného posuzování
žádostí. O dotaci se organizace ucházejí prostřednictvím

147 žádostí. Celkové požadavky na dotace z rozpočtu
města činí 19 056 882  Kč.

Členění žádostí je v současné době spíše indikativní
vzhledem k administrativnímu postupu při zpracovávání
žádostí (žadatelé jsou v současné době vyzýváni
k doplnění a opravám žádostí, v některých případech
dojde k opravám rozpočtů. Předpokládané změny však
budou s ohledem na celkový objem požadavků spíše
drobného, ze systémového hlediska nepodstatného cha-
rakteru.          Jaroslava Krejčiříková, KROK o. p. s.

Foto: -kam-
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NABÍDKA KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH PROGRAMŮ V KROMĚŘÍŽI

JAZZ CLUB KROMĚŘÍŽ

Navštivte: www.jazzkm.blog.cz

DIVADLO

 Středa 5. listopadu v 19 h - Michal Pavlíček a Kamil
Střihavka - koncert kytarové legendy se svým hostem a
doprovodnou skupinou. Čeká vás kytarová a pěvecká
exhibice na pomezi žánrů vycházející především z rockové
hudby. Divadelní sál Domu kultury v Kroměříži.

 Úterý 11. listopadu v 17 h - Veřejný koncert žáků Zá-
kladní umělecké školy Kroměříž. Sál ZUŠ Kroměříž.

 Čtvrtek 13. listopadu v 17 h - Veřejný pěvecký koncert
žáků Základní umělecké školy Kroměříž. Aula Arcibiskup-
ského gymnázia v Kroměříži.

 Neděle 16. listopadu v 19 h - Vibe Fanasy trio - jazzový
koncert. Klub Starý pivovar Kroměříž.

 Čtvrtek 20. listopadu v 17 h - Veřejný klavírní koncert
žáků Základní umělecké školy Kroměříž. Sál ZUŠ Kroměříž.

 Úterý 25. listopadu v 19 h - Výjimečné setkání Honzy a
Františka Nedvědových - koncert folkových legend. Diva-
delní sál Domu kultury v Kroměříži.

 Středa 26. listopadu od 16 h - Otevřené hodiny taneční-
ho oboru. Vystoupí žáci ze třídy p. uč. G. Urbanové, klavír-
ní spolupráce J. Budíková, V, Krejčiřík. Učebna č. 203,
prostory ZUŠ Kroměříž.

 Čtvrtek 27. listopadu od 16 h - Otevřené hodiny tanečního
oboru. Vystoupí žáci ze třídy p. uč. K. Koutné, klavírní spolu-
práce L. Voňková. Učebna č. 203, prostory ZUŠ Kroměříž.

 Pondělí 1. prosince v 19 h - Koncert pražské kapely
IRISH DEW. Hrají irskou muziku v osobitém pojetí českých
muzikantů. Klub Starý pivovar Kroměříž.

 Úterý 2. prosince v 19 h - Folkový koncert Zdeňka Hamří-
ka a Petra Rímského. Oba mladí interpreti vystupují na
řadě koncertů i hudebních festivalů. Klub Starý pivovar
Kroměříž.

 Středa 3. prosince v 19 h - Benefiční koncert dívčího
pěveckého sboru SPGŠ Kroměříž se sbormistrem Janem Ště-
pánkem. Výtěžek koncertu půjde ve prospěch léčení onkolo-
gických onemocnění v nemocnici v Brně. Kostel bl. Panny
Marie v Kroměříži.

 Pátek 5. prosince v 19 h - Koncert ZDOUNEČANKY. Kon-
cert známé dechové kapely. Klub Starý pivovar Kroměříž.

 Pondělí 8. prosince v 18.30 h - Folkové Vánoce - Fleret a
Jarmila Šuláková. Divadelní sál Domu kultury v Kroměříži.

 Středa 5. listopadu v 16.30 h - Gaetano Donizetti: Don
Pasquale (Lucia Popp, Francisco Araiza, Jevgenij Nestě-
renko). Poslechový pořad v konferenčním sále Knihovny
Kroměřížska.
 

 Sobota 22. listopadu v 9 h - Duchovní univerzita BYTÍ
vás zve na filozofické zamyšlení Tomáše Pfeiffera nad
dotazy posluchačů v rámci cyklu „Tvore lidského stupně,
staň se člověkem“. Jde o biotroniku, což je vedle léčby i
lidským hledáním nejen životní filozofie, ale i zcela pro-
zaických otázek běžného života. Přednáškový sál Muzea
Kroměřížska.

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

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

 Slavné vily Zlínského kraje - o jedinečné tváři moderní
architektury Zlínského kraje. Výstava potrvá do 16. listo-
padu. Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska.

 Fotografie - portréty - výstava fotografií Juraja Nováka
v rámci Dnů Nitry v Kroměříži. Výstava potrvá do 15. listo-
padu. Galerie kavárny SCÉNA u Domu kultury v Kroměříži.

 Jitka Karbanová - Žáková, výtvarnice. Výstava obrazů
členky Sdružení přátel výtvarného umění Kroměřížska.
Výstava potrvá od 15. listopadu do 3. ledna 2009. Galerie
kavárny SCÉNA u Domu kultury v Kroměříži.

 Věra Tesáčková, výtvarnice, členka Sdružení přátel vý-
tvarného umění Kroměřížska, vystavuje obrazy od 11. lis-
topadu v galerii kavárny Slavia Kroměříž.

 FOTOBRANÍ 2008 - výstava fotografií členů Fotoklubu
Domu kultury Kroměříž + autorská výstava člena klubu
Kamila Typlta. Výstava, přístupná denně od 9 do 17 h,
potrvá do 6. listopadu. Vestibul Domu kultury v Kroměříži.

VÝSTAVY

HUDEBNÍ AKADEMIE

PŘEDNÁŠKY

 Úterý 11. listopadu v 16.30 h - Hudební vizitka Jazz
Clubu na vernisáži Věry Tesáčkové, členky Sdružení přátel
výtvarného umění Kroměřížska. Kavárna Slavia Kroměříž.

 Neděle 23. listopadu v 18.30 h - Jazz Gang Uherské
Hradiště. Je čas zapálit svíce, je čas vzpomínek. Restaura-
ce Oskol Kroměříž.

KONCERTY

 Čtvrtek 6. listopadu v 19.30 h - Manželské vraždění.
Repríza oblíbené komedie v podání Divadelního spolku
Kroměříž s Janou Štěpánovou a Jiřím Kašíkem. Klub Starý
pivovar Kroměříž.

 Neděle 9. listopadu ve 14.30 h - Pohádka o Janíčkovi
a Cecilce. Uvádí Divadlo Dráček Brno. Divadelní sál Domu
kultury v Kroměříži.

 Středa 12. a čtvrtek 13. listopadu v 19 h - Ach, ta něha
našich dam! Satirická komedie v podání Divadla Luna
Stochov. Jen na předplatné. Klub Starý pivovar Kroměříž.
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KINO NADSKLEPÍ

VEČERY NÁROČNÉHO DIVÁKA

KINO MLADÝCH

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

MC KLUBÍČKO

 Neděle 16. listopadu v 18 h - „Lo stupendo“ aneb Tenor
na roztrhání. III. podzimní divadelní předplatné. Uvádí
Agentura Harlekýn. Jen na předplatenky. Divadelní sál
Domu kultury v Kroměříži.

 Čtvrtek 4. prosince v 18 h - Šest tanečních hodin v šesti
týdnech. IV. podzimní divadelní předplatné. Divadelní sál
Domu kultury v Kroměříži.
 ZÁBAVA

 Pondělí 3. listopadu v 19 h - Screamers útočí ... nový
zábavný pořad populární travesti skupiny Screamers. Di-
vadelní sál Domu kultury v Kroměříži.

 Pátek 14. listopadu v 18.30 h - Orientální show - kouzlo
orientu, podmanivá hudba, krásné kostýmy, tance profe-
sionálních i amatérských tanečnic dospělých i dětí. Diva-
delní sál Domu kultury v Kroměříži.

 Čtvrtek 20. listopadu v 18 h - Módní přehlídka s Na�ou
Konvalinkovou - velikosti 36 a 38 předváděny nebudou!
Klub Starý pivovar Kroměříž.

 Pátek 21. listopadu v 18.30 h - Velká fashion show
2008 - uvádí reklamní modelingová agentura STUDIO
365. Módní přehlídka společenských, kožených a svateb-
ních modelů, prádla... prezentace kabelek, ochutnávka
vín. Společenský sál Domu kultury v Kroměříži.

 Pátek 28. listopadu od 17 h, sobota 29. listopadu od
9 h - SENIORFORUM KROMĚŘÍŽ 2008 - mezinárodní sou-
těž filmů a videoprogramů autorů nad 58 let věku, bez
tematického omezení. Přístavba Domu kultury v Kroměříži.

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

 Každý den volná herna * Každé pondělí Balónkování
s Bětkou * Každý čtvrtek v 18 h předporodní příprava *
Každý pátek v 17 h kreativní kurzy pro dospělé.

 Sobota 8. listopadu v 16 h - Tajemná výprava za skřít-
kem Podzimníčkem.

 Sobota 15. listopadu ve 14 h - Jsme to, co jíme - beseda
o zdravé výživě s MUDr. Kateřinou Cajthamlovou.

 Středa 19. listopadu od 14 h - Kurz znakové řeči batolat.
 Sobota 22. listopadu od 9 h - Oslava šestých narozenin MC.

Milíčovo náměstí 488, tel.: 573 339 280. Agentura Kino-
athény http://www.kino-nadsklepi.cz/

 1. - 5. listopadu - Nestyda - nová česká komedie. V 17
a 19.30 h.

 6. - 9. listopadu - Vesmírní opičáci - hravé americké
animované mimozemské dobrodružství. Jen v 17 h.

 6. - 9. listopadu - Hellboy II: Zlatá armáda - americký
akční film. Jen v 19.30 h.

 10. - 12. listopadu - Zohan: Krycí jméno Kadeřník -
americká akční komedie. Po jen v 17 h, jinak v 17 a 19.30 h.

 13. - 16. listopadu - Disaster Movie - americká komedie.
V 17 a 19.30 h.

 17. - 19. listopadu - Katyň - polské filmové drama o
nejtemnější události polských dějin. V 17 a 19.30 h.

 20. - 23. listopadu - Kozí příběh - pověsti staré Prahy -
česká 3D animovaná komedie se odehrává v české stře-
dověké metropoli. Jen v 17 h.

 20. - 23. listopadu - Děti noci - české drama. Jen v 19.30 h.
 24. - 26. listopadu - Tropická bouře - americká komedie.

V 17 a 19.30 h.
 27. - 30. listopadu - VALL-I - americký animovaný film.

V 17 h.
 27. - 30. listopadu - Juno - americké drama. V 19.30 h.
 1. - 3. prosince - MAMMA MIA! - hudební muzikál

s písněmi skupiny ABBA z produkce Velké Británie. V 17
a 19.30 h.

 4. - 10. prosince - Madagaskar 2 - americký animovaný
film. V 17 h.

 4. - 10. prosince - Quantum of Solace - americká akční
krimikomedie s Jamesem Bondem. V 19.30 h.

  10. listopadu - Poločas rozpadu - slovenská tragikome-
die ze současné Bratislavy.

 24. listopadu - Ukrutně š�astni - dánské groteskně ladě-
né drama.
Představení začínají vždy v 19.30 h.

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

 Denně od 8 do 12 h - Internet pro veřejnost zdarma.
Středy jsou vyhrazeny maminkám na mateřské dovolené.

 Sobotní brigády na botanické zahradě.

SVČ ŠIPKA

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

 5. listopadu - Liparské ostrovy - video manž. Šmídovi.
 12. listopadu - Bulharské pohoří Pirin - diapoz. p. Levec
 19. listopadu - Gruzie - diapoz. p. Mekyska.
 26. listopadu - Krušné hory - foto Mgr. Krčal.

 

  15. listopadu - Krušnohorské pohádky - české pásmo
kreslených pohádek pro nejmenší diváky.

 29. listopadu - O pejskovi a kočičce  - české pásmo
krátkých animovaných filmů.
Představení začínají vždy v 15.15 h.
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JASPIS - KLUB MLADÝCH
Moravcova 430/16, tel. 775 946 675.  Setkání v Po a St
ve 13 - 19 h; Út a Čt ve 13 - 17 h. Zahájení středečních
programů je v 17 h. www.jaspis.info

 Středa 5. listopadu - Hallowen party
 Středa 12. listopadu - Turnaj
 Středa 19. listopadu - Beatbox batle
 Středa 26. listopadu - Kino Jaspis

Zastupitelé ocenili dárce krve
Zastupitelstvo města

Kroměříže po projednání
udělilo Pamětní medaili
města Kroměříže Blance
Tomaštíkové a Robertu Ba-
kalovi, oběma z Kroměříže,
za 50 bezpříspěvkových
dárcovství krve. Poděková-
ní a věcný dárek předává
starosta města Miloš Malý.

Foto: -kam-

Než se rozsvítí vánoční strom
Ve čtvrtek 27. lis-

topadu od 8 ho-
din začíná vánoč-
ní jarmark lido-
vých řemesel, který
nabídne široký
sortiment vánoč-
ního zboží - medo-
vé pečivo, perníky,
věnce, svíčky, vá-
noční ozdoby,
malované sklo,
drobnou kerami-
ku, výrobky ze dře-
va, vánoční punč
atd.

V 16 přivítá  Mi-
kuláš na pódiu
děti v maskách
Mikulášů, andělů
a čertů. Nejlepší
masky budou od-
měněny sladkostmi. Programem budou provázet herci
Divadelního spolku Kroměříž. V 16.50 hodin   promluví
starosta města Kroměříže a rozsvítí vánoční strom.

Od 17 začíná vánoční program plný her a překvapení
pro děti s Michalem Nesvadbou. 
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Václav Havel přijal záštitu nad besedou,
kterou pořádá Klub UNESCO Kroměříž
ve spolupráci s Knihovnou Kroměřížska
při příležitosti 60. výročí Deklarace lidských práv

O historii a smyslu deklarace bude debatovat sociolož-
ka Jiřina Šiklová a známý novinář Ivan Hoffman v pondělí
3. listopadu v 16 hodin v Knihovně Kroměřížska.

Deklarace lidských práv je nepochybně nejvýznam-
nější dokument, který přijala OSN. Naléhavost právně
zakotvit všeobecná, přirozená lidská práva vyvstala po
hrůzách druhé světové války. Hodnota deklarace spočí-
vá v její univerzálnosti, nebo� přiznává každému člově-
ku jeho důstojnost a základní nezcizitelná práva. De-
klarace se stala základem mnoha mezinárodních úmluv,
včetně naší Listiny lidských práv a svobod.

Klub UNESCO Kroměříž si při této příležitosti připo-
mene i „Desetiletí výchovy k lidským právům“, deset let
konferencí s konkrétními tématy, s cílem naplnit lidská
práva živým obsahem, naučit se žít ve svobodné spo-
lečnosti se zodpovědností a pochopením pro práva jed-
notlivců i skupiny občanů. Připomeňme téma konferen-
cí: Výchova k lidským právům, Sociální práva a sociální
vědomí, Lidská práva a současná rodina, Právo na vzdě-
lání, Právo na informace, Právo na život, Minulost a
současnost práv občanů, národů a národnostních men-
šin, Svět seniorů – lidská práva a současný život senio-
rů, Mladí lidé - aktivní občané v budoucí Evropě, jejich
práva a povinnosti. Účastníky těchto konferencí od r.
1992 byli představitelé veřejného politického života i
představitelé odborných institucí a zájmových organi-
zací.

Velmi si vážíme toho,že prezident Václav Havel byl

příznivcem této naší činnos-
ti. Nad některými konfe-
rencemi přijal záštitu
osobně, nad některý-
mi  Nadace Václa-

va a Dagmar Hav-
lových - Vize 97. V roce
1995 se osobně konfe-
rence zúčastnil a před-
nesl projev. Je pro nás
ctí, že i po letech nám
projevil přijetím záštity
svoji přízeň a podpořil
tak význam naší snahy,
nebotˇ Václav Havel a lid-
ská práva - to jsou
nerozlučitelné
pojmy.

Eva Nováková,
předsedkyně
Klubu
UNESCO

S Českým červeným křížem na ozdravném pobytu
Již třetím rokem pořádal OS ČČK Kroměříž ozdravný pobyt pro seniory. V letošním roce jsme se rekreovali v Rožnově

pod Radhoštěm v hotelu Relax. I když předpově
 počasí nebyla nejlepší, nakonec jsme prožili krásný, slunečný týden.
Dvacet seniorů využilo služeb hotelu, ve kterém mimo fitcentra a bazénu byly rovněž léčebné rehabilitace .Navštívili
jsme Radhoš�  a obdivovali krásu rožnovského skanzenu. Také milovníci sběru hub si přišli na své, i když těch nebylo
takové množství jako v roce loňském. Zkrátka jsme si všichni báječně odpočinuli.

Děkujeme tímto pracovnicím ČČK Kroměříž A. Juračkové a E. Kostkové za příjemný pobyt a už se všichni těšíme na
příští rok.   Za účastníky pobytu J.D.

Zájezd občanů na Den s diabetem do Olomouce
V sobotu 25. října se 41 občanů, převážně diabetiků,

zúčastnilo Dne s diabetem v Olomouci. Tuto významnou
vzdělávací i prodejní akci stejně jako v minulých letech
připravila společnost LifeScan, Johnson-Johnson, s.r.o.,
současně v Praze, Brně a Olomouci pro širokou veřejnost,
ale především pro diabetiky. Účastníci podle vlastního
zájmu mohli navštívit řady přednášek a besed s odborníky

z Fakultní nemocnice Olomouc, nechat si změřit glykémii
a tlak krve, nebo si prohlédnout a zakoupit různé zboží
od firem, které pracují ve prospěch diabetiků.

Celodenní program poskytl mnoho nejnovějších po-
znatků o cukrovce a jejím současném způsobu léčení a
také co trh nabízí diabetikům.

 Josef Nos
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Miroslav Pilát vystavoval
v atriu Poslanecké sněmovny

Soubor snímků „Keňa 2007“, který měla možnost zhléd-
nout i kroměřížská veřejnost v Domě kultury, vystavoval
jejich autor, kroměřížský fotograf Miroslav Pilát, v říjnu
v atriu Poslanecké sněmovny Parlamentu České repub-
liky. Výstava je pořádána jako humanitární akce, výtě-
žek pomůže sirotčinci Shanzu v Keni. Úvodní slovo před-

nesla Michaela Šojdrová, která současně nad výstavou
převzala záštitu. Mezi hosty byla i početná skupina
Kroměřížanů žijících v Praze, s Miroslavem Pilátem je
na snímku předseda Sdružení přátel Kroměříže MUDr.
Josef Kvapilík.

-kam-

Foto: F. Zahradníček

Fotobraní má la�ku kvality hodně vysoko
„Stejně jako se v některých krajích slaví trnkobraní nebo

vinobraní, ke kroměřížskému podzimu už neodmyslitelně
patří Fotobraní,“ řekl na vernisáži 23. října ředitel Domu
kultury Vlastimil Dvořák. Výstavu fotografií Fotoklubu
Domu kultury Kroměříž, kterou doplňuje autorská kolekce

fotografií Kamila Typlta, lze zhlédnout ve foayer Domu
kultury až do 6. listopadu. Na výstavě se podílí 18 autorů
a jeden host, kteří společně prezentují 184 pozoruhod-
ných snímků nejrůznějších žánrů.

Foto: -kam-



23

     KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ /  L ISTOPAD 2008KULTURA

Divadelní spolek Kroměříž dobře reprezentuje

Haba�ůra - nová hra divadelního spolku

Po úspěšné premiéře Manželského vraždění letos na
jaře, po vítězství na oblastní přehlídce v Kojetíně a po-
té, co jen o pověstný chloupek unikla kroměřížským

Okouzlující crazy-komedie Haba
ůra přinesla ve dnech
15. - 17. října v Klubu Starý pivovar radost a pobavení
všem nadšeným divákům. Autor hry Michael Coony,
který žije v Los Angeles, napsal vynikající komedii, která
v podání deseti herců Divadelního spolku za režijního
vedení Láry Koláře překonala všechna očekávání. Insce-
nace byla odměněna potleskem
na otevřené scéně, spontánním
smíchem a dlouhotrvajícím po-
tleskem na závěr. Režiséru Láry
Kolářovi, j.h., se podařilo v přesné
souhře všech účinkujících vytvo-
řit dokonalou frašku, plnou režij-
ních nápadů a gagů. Herecké vý-
kony byly vzácně vyrovnané. Nej-
větší obdiv si zaslouží Miloslav
Kuba Kuběna v náročné hlavní
roli Erika Swana. Dokázal udržet
charakter postavy po celé před-
stavení bez vnějších komediál-
ních klišé. Výborná a funkční byla
scéna připravená obětavým Vác-
lavem Pulkrábkem, ke kvalitě in-
scenace přispěly kostýmy, světla
i zvuk.

Divadelní spolek Kroměříž září na ochotnickém nebi.
Předcházející komorní hra Manželské vraždění je stále
úspěšně hrána už v patnácté repríze. Haba
ůře přejeme,
aby i tato inscenace dosáhla mimořádných úspěchů
na zájezdech, přehlídkách a soutěžích. Má pro to všech-
ny předpoklady. Věra Hejhalová

ochotníkům na národní přehlíd-
ce v Děčíně účast na Jiráskově
Hronovu, se spolek vydal po zá-
jezdových vystoupeních. Dne 25.
září se zúčastnil ochotnické pře-
hlídky v Krupce, kde dobyl cenné
vítězství, 10. října proběhlo vy-
stoupení v družebním městě Nit-
ře v rámci Dnů české kultury a 12.
října vystoupili kroměřížští ochot-
níci před zaplněným hledištěm v
pražském divadle Semafor. Na
představení se přišel se zájmem
podívat  i zakládající člen tohoto
divadla a v současné době ředi-
tel Jiří Suchý. Po představení ne-
šetřil chválou a kroměřížské
ochotníky by ve svém divadle rád
viděl častěji. Pro práci souboru je
to obrovská čest a divadelní sou-

bor je rád, že se  město Kroměříž dostává do povědomí
po celé republice.

 J. Kašík
 

Foto: Alexandr Michajlovič

Foto: -kam-
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Sokolská župa Hanácká má stodeset let
a stále se omlazuje

V letošním roce si Sokolská župa
Hanácká připomíná 110. výročí své-
ho vzniku. Sokol Kroměříž připravil
k tak významnému jubileu řadu pro-
gramů, jejichž účastníci si připome-
nou události a výsledky za uplynulé
více než jedno století.

Dne 22. října se v divadelním sále
Domu kultury v Kroměříži uskutečni-
la Sokolská tělovýchovná akademie.
Zahájil ji slavnostní nástup prapo-
rečníků s historickými prapory jednot-
livých žup. Poté pokračovala krátkou
připomínkou slavného výročí v po-
dání starosty Sokola Kroměříž JUDr.
ing. Oldřicha Mohyly a následovala
pestrá přehlídka tělovýchovných skla-
deb cvičenců všech věkových katego-
rií župy Hanácké, župy Komenského
a župy Valašské. V závěru večera vy-
stoupil pěvecký sbor Moravan, který
doprovází akce Sokola od nejstarší
historie.            

-kam-



25

     KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ /  L ISTOPAD 2008SPOLEČNOST

Pravěké hradisko
Nad obcí Hradisko, místní částí města Kroměříže, se

nachází dnes již téměř zapomenutá archeologická lo-
kalita, která je laické veřejnosti takřka neznámá.
V pravěku se zde však rozkládala rozsáhlá zemědělská
osada, která se později opevnila mohutným valem. Toto

tohoto kraje val nabídne překrásný výhled po celé jižní
Hané a dětem, nyní na podzim, ideální podmínky
k pouštění draků.

Text: Dan Suchomel, foto: Pavel Netušil
hradisko se zařadilo mezi
významné sídlištní aglo-
merace své doby. Jeho
výhodná poloha na kři-
žovatce obchodních cest
a brodů přes řeku Mora-
vu mu zajiš�ovala výji-
mečné postavení. S vel-
kou pravděpodobností
zastávalo roli obchodní-
ho, řemeslného, správní-
ho a kulturního centra.

Péčí města Kroměříže,
ve spolupráci s Muzeem
Kroměřížska, Sborem dob-
rovolných hasičů Hradis-
ko a místními obyvateli
bylo v sobotu 4. září za
kostelem v lokalitě Hro-
bí instalováno pět lavic
a naučně informační pa-
nel, který připomíná za-
niklou slávu pravěkého
hradiska.

Architektonický návrh
a výrobu stojanu a lavi-
ček provedl moravský
sochař MgA. Miloslav Fe-
kar, žijící v nedalekém
Bezměrově. Informační
panel vytvořili Mgr. Hele-
na Chybová a Dan Sucho-
mel. Celý prostor doplňu-
jí tři lípy, které jednou
z tohoto místa vytvoří ne-
přehlédnutelnou přírodní
dominantu.

Zmiňovaná lokalita
leží v sousedství nově
zbudované cyklostezky a
nabízí se tak ke krátké-
mu zastavení a odpočin-
ku při sobotním, či neděl-
ním výletu. Krom infor-
mací o dávné historii
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Evropský den jazyků v Arcibiskupském gymnáziu
Na konci října jsme si připomněli Evropský den jazyků

speciálním rozvrhem hodin, který probíhal formou work-
shopů ve čtyřech vyučovacích jednotkách. Tento den si
studenti mohli podle zájmu a předem zveřejněných láka-
vých témat vybrat to své. Pro kontrolu účasti v jednotli-
vých workshopech obdrželi studijní průkazy, kde měli i
možnost vyjádřit písemně svůj názor na celou akci. Work-
shopů bylo kolem dvaceti a jejich vedoucími byli samo-
zřejmě vyučující jazyků, ale i knihovnice, vychovatelé,
spirituál i pozvaný host. O náplni workshopů promlouva-
jí jejich názvy. Uvádím jen několik příkladů: Latina kolem
nás, Media vita in morte sumus- vzdělanost a mystika
středověku, Písmo a jazyk starozákonních textů a Židů –
hebrejština, Jazyk novozákonních textů a řeckých filosofů
– řečtina, Babylon – kterak věž postaviti, aby nespadla,
Čeština a slovenština – překladatelská dílna, Chorvatšti-
na – jazyk nejvýznamnější české turistické destinace,
Zertifikat Deutsch, Čteme ve švabachu, La chanson Fran-
caise, La petanque, English music, Limerick – vytvořte si
svou vlastní báseň, Ireland – My own experience atd.

Debatovalo se o našem vztahu ke slovenštině, překlá-
daly se slovenské písně, luštily se cizojazyčné křížovky,
hrálo se pexeso. V ruštině se promítal animovaný film pro
děti v originále a studenti se naučili ruskou písničku z
filmu. Každý si mohl napsat své jméno kurentem. Ukáz-
kový text ve švabachu byl převeden do současné němči-
ny. Na školním dvoře se hrál petanque, v aule byla taneč-
ní dílna, kde se tančily španělské tance, jinde jste se
mohli věnovat židovským tancům. V multimediální učeb-
ně s interaktivní tabulí probíhal workshop Anglicky mlu-
vící země křížem krážem v „silném pointu”. Jako názorné-

ho materiálu bylo použito prezentací loňských absolven-
tů, kteří v hodinách informační technologie vytvořili výu-
kové programy o anglicky mluvících zemích.Zde se i sou-
těžilo, pomocí balonku získávali studenti body pro jed-
notlivé skupiny. Přednáška o Irsku byla v anglickém jazyce
o irské přírodě, kultuře a také o Irish Gaelic. Ve student-
ském klubu se promítaly anglické sitcomy.

Perličkou byla výuka základů afrikánštiny ve worksho-
pu Naučte se afrikánsky za jednu jedinou snadnou lekci.
Výuku vedli ve třech souběžných skupinách tři afričtí lek-
toři – rodilí speakeři. Počet zájemců byl omezen na l5 lidí
v každém workshopu z důvodu velkého zájmu. Ti se dnes
umí afrikánsky představit, sdělit co mají a nemají rádi a
odkud pocházejí. V knihovně školy se stavěla  Babylon-
ská věž. Vycházelo se z biblické zprávy o zmatení jazyků.
Lidé postavili své dílo na špatných základech. Studenti
pak stavěli pomyslnou věž na základech, které drží a jsou
trvalé – spolupráce, obětavost, spolehlivost. Studenti pře-
kládali a používali tištěné i elektronické slovníky.

Myslím, že z uvedeného výčtu je dosti patrné, že ten
den splnil svůj účel více než na sto procent. Studenti se ve
svých hodnoceních vyjadřovali v superlativech. Na tomto
základě je možné plánovat podobně zdařilou akci pro
příští školní rok.

Určitě je třeba pochválit iniciativu všech vedoucích
workshopů, jejich invenci a rozsah jazykových schop-
ností. Člověk si uvědomí, kolik vědomostí se skrývá mezi
kolegy a co všechno se nevejde do obligátních osnov
výuky a jak je dobré, když studenti poznávají své vycho-
vatele a pedagogy i z jiných stran než v pozici před tabulí
či za katedrou .            Libuše Geryková
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Mléko bude i v budoucnu nenahraditelné

Stalo se tradicí, že po dvou letech organizuje kromě-
řížská mlékárna KROMILK spolu s Českomoravským mlé-
kárenským svazem, VOŠ SPŠM Kroměříž pod záštitou
města Kroměříže Kroměřížské mlékařské dny.

V příjemném prostředí Střední školy hotelové a slu-
žeb v Kroměříži se 8. a 9. října sešlo na 125 účastníků
(i ze zahraničí) na pro mlékárenské odborníky význam-
né akci. Všechny přítomné přivítal starosta města Kro-
měříže Miloš Malý.

Úvodní vystoupení Jiřího Kopáčka, odborného garan-
ta konference z Českomoravského mlékárenského sva-
zu, naznačilo, o čem se bude jednat. „Mléko bylo v roce
2007 nejdiskutovanější komoditou vůbec. Dokladem
toho jsou nákupní ceny mléka v zemích EU, kde
v některých zemích dosáhly až 50 centů za litr. V České
republice se dostaly na 9,99 Kč za litr. Česká republika
kopíruje cenový vývoj v EU a postupně snižuje náklady.

I přes současné problémy dosahuje spotřeba mléka
v ČR na obyvatele za rok 245 litrů a v EU necelých 300
litrů. O stavu mlékárenství v sousedním Bavorsku hovo-
řil dr. Baumgartner. Uvedl řadu příkladů a zdůraznil, že
Bavorsko, kde v oblasti výživy a zemědělství včetně po-
travinářství pracuje přes 400 000 zaměstnanců, přesa-
huje roční obrat 32 miliardy euro. V diskusi, která se
zabývala otázkami inovace, výzkumu, kvality mléka a
mlékárenských výrobků, vystoupilo 21 účastníků. O slo-

venském mlékárenství hovořila Zuzana Nouzovská ze
Slovenského mlékárenského svazu.

Důležité místo na konferenci měli i zástupci zahra-
ničních firem, kteří v Kroměříži představili řadu přístrojů
na kontrolu kvality mléčných výrobků, balicích zařízení
a dalších novinek, které pomáhají k vyšší kvalitě i pro-
dejnosti. Závěrečný den patřil především mladým mlé-
kárenským odbornicím. Posluchače zvláště zaujalo vy-
stoupení pracovnice z Evropské asociace z Bruselu Ma-
reike Preller, která přítomné seznámila s prováděcími
dokumenty Evropské unie. Všichni diskutující se shodli
v tom, že je potřeba dovést naše mlékárenství ve spolu-
práci s ostatními státy EU na nejvyšší úroveň a
k největšímu prospěchu zákazníka.

Za úspěšně proběhlé Kroměřížské mlékařské dny pa-
tří dík a uznání řediteli KROMILK Janu Tykvartovi a ko-
lektivu jeho spolupracovníků. Přejeme jim, aby stošesti-
letá tradice mlékárenství v Kroměříži byla dobrým zá-
kladem i pro další odborná setkávání mlékařů z celé
Evropské unie. Všichni, kteří v Kroměříži kdysi studovali
SPŠM a dnes zastávají významné funkce v mlékárnách,
se rádi do Kroměříže vracejí.

Závěr konference vyzněl krátce: Bude to chtít vizi -
odvahu, aby české mlékařství do budoucna uspělo.
Máme k tomu všechny předpoklady.

Rudolf Pavlíček
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Foto: -kam-

Dne 14. listopadu uskutečníme
Pochod proti diabetu

Koncert pro seniory
Žijeme v době, které se přisuzují nejrůznější označení:

éra po studené válce, postindustriální věk, věk internetu,
doba globalizace. Naše doba je však také dobou dlouho-
věkosti. U seniorů ovšem nejde pouze o přijímání pomo-
ci, ale také o její dávání o poskytování nesčetných život-
ních rad a zkušeností, či podání jejich pomocné ruky
nám všem napříč věkovým spektrem.

Dne 6. října v rámci Mezinárodního dne seniorů, který

slavíme již od roku 1991, byli naši senioři pozvání Cent-
rem pro seniory a zdravotně postiženou mládež Zachar a
městem Kroměříž  na procházku historickými sály zámku
a slavnostní koncert smyčcového  orchestru Konzervatoře
J. P. Vejvanovského a smíšeného sboru studentů Konzer-
vatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Zaplněný Sněmovní
sál s nadšením aplaudoval mladým kroměřížským uměl-
cům, kteří pod vedením Viktora Kozánka a Lenky Poláš-

kové podali profesionální a nezapomenu-
telný výkon. Velké poděkování všech pří-
tomných patří Viktoru Kozánkovi, vedení
pěveckého sboru, sólistům i zpěvákům. Díky
náleží  i vstřícnosti vedení zámku za mož-
nost prohlídky nejkrásnějších sálů.

S blahopřáním a poděkováním seniorům
přišla i místostarostka města MUDr. Jarmi-
la Číhalová.Vždy� naše město je otevřeno
pro všechny věkové kategorie a stáří není
nemoc a důchod není konec aktivního ži-
vota, protože právě doba dlouhověkosti má
v sobě obrovský potenciál, který bychom si
my všichni měli uvědomit nejenom ve dnech
svátečních.

D. Hebnarová
 

Diabetes mellitus - cukrovka patří bohužel k celosvětově
obávaným chorobám, o čemž svědčí fakt, že dnes je kaž-
dý čtvrtý diagnostikován na cukrovku. Proto také letos,
jako na celém světě, se už popáté uskuteční 14. listopadu
v Kroměříži půlhodinový Pochod proti diabetu, jehož cí-
lem je co nejširší veřejnost upozornit na závažné nebez-
pečí cukrovky i na možnosti účinné prevence.

Je to pochod více méně symbolický, nebo� půlhodina
pochodu nikoho nezachrání a zdravotně neposílí. Ovšem
může to být začátek správné cesty za pravidelným den-
ním pohybem a to proto, že chůze je jednou z nejlepších

cest, jak snížit riziko onemocnění cukrovkou a diabeti-
kům napomoci k léčbě nemoci.

Pokud také vy máte zájem zúčastnit se této celosvěto-
vé akce - Pochodu proti diabetu, pak se 14. listopadu
zaregistrujte od 13 do 13.30 hodin na Velkém náměstí ve
vchodu do ordinace MUDr. S. Vlčkové a do lékárny. Zare-
gistrovaní dostanou malý upomínkový dárek. Trasa po-
vede stejně jako vloni, maximálně 5 km a v případě ne-
příznivého počasí bude zkrácena.

Zveme spoluobčany, aby se zúčastnili v hojném po-
čtu.     Výbor Územní organizace Svazu diabetiků Kroměříž.

Kroměříž se rozrostla o další novou ulici
Rozmach výstavby rodinných domů zažívá v posled-

ních letech Kroměříž, což se projevuje nejen na vzhledu
města samotného, ale také na stále častější potřebě po-
jmenovat nové ulice, které s výstavbou vznikají. Už
v loňském roce a na začátku roku tohoto přibylo v rejstříku
kroměřížských ulic několik nových názvů. O dalších musí
vedení města přemýšlet i nyní. Pojmenováním nové ulice
v části Dolní Zahrady se zabývali zastupitelé na svém

jednání ve čtvrtek 9. října. Ulice vznikla výstavbou nových
rodinných domků, které nebylo možné zařadit pod jinou,
již existující ulici. Nová ulice, kterou zastupitelé pojme-
novali Ke Splávku, navazuje na ulici Zborovskou a pokra-
čuje směrem k vodohospodářskému zařízení Wolfův splá-
vek. Název ulice vyplynul z jejího umístění v území a
přilehlého technického zařízení.

-pz-

Foto: -kam-
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Znouzectnost
Evy Navrátilové

Členka Sdružení přátel výtvarného umění Kroměřížska Eva Na-
vrátilová vystavuje od 7. října do 7. listopadu své olejomalby
v galerii kavárny Slavia v Kroměříži. Vystaveným dílům tentokrát
dala souhrnné pojmenování Znouzectnost.        Foto: -kam-

 

Český červený kříž v ZOO

Švýcarské duo Koblizek
& Baumgartner hraje

světové skladby
ve vlastních aranžmá

Vernisáž obrazů Evy Navrátilové v galerii kavárny Slavia
v Kroměříži 7. října ozdobilo osobitou nabídkou jazzové duo Kob-

lizek & Baumgartner. Koblížek je absolvent
Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži.
Oba hudebníci se potkali během studií na jaz-
zové škole v Basileji ve Švýcarsku. Už ve škole
vytvořili úspěšné duo. Jejich repertoár je posta-
ven na vlastních kompozicích, ale hrají i stan-
dardy jazzových velikánů ve vlastních aranž-
má. U prestižní společnosti TCB vydali debuto-
vé CD nazvané J.E.P. Celá řada příznivých ohlasů
a kritik je přiměla podniknout další koncertní
cesty za hranice Švýcarska včetně České repub-
liky. Jedno z jejich zastavení patřilo právě Kro-
měříži, kde pro milovníky jazzu představili na
koncertu své hudební umění.           -kam-

V pátek 10. října uspořádal
Český červený kříž Kroměříž
s Tymy Všetuly a Baby clubem
Kenny Kroměříž výlet s lampi-
ony do ZOO Lešná.

Na 70 dětí a rodičů se vy-
dalo na krásnou, loučemi a
lampiony osvětlenou procház-
ku po ZOO. Dětem jsme od
BESIP předali reflexní vesty a
pásky, aby nás bylo po setmě-
ní lépe vidět. Bylo nám všem
společně moc dobře a z ve-
černí ZOO jsme si odvezli
spoustu  pěkných zážitků.

Alice Juračková,
ředitelka OS ČČK Kroměříž



30

  KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ /  L ISTOPAD 2008 HISTORIE

Vzpomínka
na plk. doc. PhDr. Vítězslava Gardavského, CSc.
Vítězslav Gardavský - filozof, pedagog, spisovatel, vo-

ják, člověk. Narodil se 24. října 1923 v Ostravě, zemřel
předčasně 7. března 1978 v Prosetíně.

Řekli o něm jako o pedagogovi. Doc. dr.
Alois Hajda, režisér, rektor JAMU: „Jeho před-
nášky na JAMU v Brně při skromném počtu
vyslovených vět měly svůj neopakovatelný
a nenapodobitelný rituál, který posluchače
fascinoval...“

Dr. Ludvík Kundera, básník, dramatik, pře-
kladatel, přítel: „Vítězslav Gardavský měl je-
den vzácný dar, s nímž jsem se v tak vyhra-
něné podobě vlastně u nikoho jiného nese-
tkal. Uměl hlasitě přemýšlet. Nebyl nijak
oslnivý řečník. Jeho neokázalý ústní projev měl však po-
zoruhodnou moc vplétat do svého soukolí posluchače,
kteří se tak zúčastňovali zrodu a formulace myšlenky.
Takových magnetických promluv navazujících samostat-
ně myšlenky jsem byl několikrát svědkem a účastníkem a
brouků, kteří mě hryzali, mně Vítězslav Gardavský nasa-
dil do hlavy víc než dost.“

Ing. Petr Ulrych - jeho posluchač, zpěvák a hudebník:
„Teprve po letech jsme si uvědomovali, že v aule vojenské

školy komunistické části světa za železnou oponou jsme
poslouchali úvod do filozofie, který by byl ozdobou filo-

zofické fakulty kterékoliv západní univerzi-
ty. Byli jsme vyučováni demokracii, aniž by
o tom padlo slovo. On totiž mezi marxis-
mem podával nádherný výklad bible a také
všech filozofických proudů.“

Plk. doc. ing. Alexandr Sikora, CSc., pro-
rektor VAAZ, při zahájení výstavy o životě a
díle V. Gardavského v roce 2004: „Je nena-
hraditelnou ztrátou pro naši školu a její
další vývoj, že období normalizace se stalo
osudným právě pro osobnosti typu Vítěz-
slava Gardavského. Patřil k prvním, kdo

museli opustit svou práci a ze školy odejít, aby se
k pedagogické práci už nikdy nevrátili... To, že jsme se
dnes sešli, svědčí o tom, že po V. Gardavském zůstal i
v naší škole kus dobře vykonané práce jako po důstojní-
kovi, učiteli a filozofovi. Vojenská akademie je hrdá, že ve
svých řadách měla pedagogy, jako byl plukovník docent
PhDr. Vítězslav Gardavský, CSc.“

V těchto dnech by se Vítězslav Gardavský dožil 85 let.
Vladimír Gardavský

coši“ a na schodišti etalony (správný loket a sáh, správ-
ná váha a vyhloubený kámen obsahu 1 měřice = 61,5 l).

Ve věži byly umístěny hodiny a nad nimi krytá galerie.
Věž je 40 m vysoká. Zvon s letopočtem 1654 sloužil k
oznamování požárů. Hodiny bijí na jiný zvon pod lucer-
nou věže s letopočtem osazení hodin (1611). R. 1686
byly hodiny dány na věž farního kostela Bl. P. Marie a na
radnici dány nové hodiny. Na věži bydlel trubač troubící
každou hodinu. Trubač měl učně a tovaryše jako po-
mocníky, protože sám byl také kapelníkem městské hud-
by a vypomáhal v chrámu sv. Mořice. Hodiny se vyvolá-
valy od r. 1686 česky i německy. R. 1864 byla báň věže
opravována a r. 1886 byl na ni umístěn hromosvod. Při
opravě spadla tehdy železná tyč s korouhvičkou, půlmě-
sícem a hvězdou, ale nic se jí nestalo.

V radnici bylo i vězení, ve kterém byl (roku 1610 až
říjnu 1611) vězněn Jan Sarkander. Mučírna nebyla na
radnici, vězni byli vedeni k mučení do budovy na začát-
ku Janské ulice. Dole v radnici byly kupecké krámky a od
roku 1711 i „pekařské lavice“ s čerstvými výrobky. V bu-
dově byl také byt pro obecního posla a někdy i vojáky.
Znovu se vedení města dostalo do radnice až po pa-
mátkové rekonstrukci, při které se také hodiny se dvěma
ciferníky nahradily dnešními hodinami.  Antonín Lukáš

Radnice
(radní dům, rathaus, curia) stojí v rohu Velkého ná-

městí. První zprávy z roku 1574 hovoří o apotéce ve
sklepě radnice. Budova byla upravena r. 1611 kardiná-
lem Františkem z Ditrichštejna, jak dosvědčuje nápis na
desce, umístěné tehdy nad vchodem. Stavebně se na
jednopatrové budově měnila jen věž. V roce 1668 po
třicetileté válce byla zničená radnice obnovena bisku-
pem Karlem II. z Lichtenštejna-Kastelkorna, jak dokazu-
je nápis na další kamenné desce nad okny v prvním
poschodí. Pozlacená plechová korouhvička na věži má
vyřezán letopočet 1654. Další úpravy byly v letech 1730-
1731, kdy byla také pořízena šindelová střecha.

Druhé poschodí bylo přistavěno až v roce 1850, kdy se
funkce radnice přenesla do tzv. Obecního domu na rohu
náměstí a Janské ulice a v původní budově bylo umístě-
no okresní hejtmanství a okresní soud. Na druhém po-
schodí byla z cihel vytvořena polokruhovitá kola, do prů-
čelí dva čínské pilíře, okna byla s kamenným ostěním a
křížem, šestihrannými skleněnými tabulkami v olovu. Malá
vížka od pranýře z náměstí byla nad schodištěm, kde
bylo i železné rámě spravedlnosti s obnaženým mečem.

Z náměstí vedla do prvního pochodí z obou stran
vchodu schodiště. Vedle schodů byli dva kamenní „lan-
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Jak to bylo s kroměřížskými mosty v minulosti

MOST PŘES MORAVU
Dne 4. května 1945 probíhalo od ranních hodin osvo-

bozování města rumunskými vojáky. Příslušníci německé
armády se stahovali k jediné ústupové cestě - k mostu
přes řeku Moravu. Před půlnocí 30. dubna zničili mosty u
Bezměrova a Postoupek. Ve středu 2. května byly vyhoze-
ny železniční mosty na trati do Zborovic a odpoledne na
trati do Kojetína.

V pátek 4. května okolo 18. hodiny byli Rumuni ve
všech okrajových částech města. Podporováni občany
města postupovali ke středu Kroměříže a k Moravě. Most
byl předem připravený ke zničení. Na konstrukci bylo při-
pevněno 12 leteckých bomb, každá o váze 250 kg.
K vyhození mostu by stačilo i menší množství. Výbuch
asi v 19.15 hodin byl tak mohutný, že se v širokém oko-
lí vysypala skla v oknech a tlaková vlna rozmetala čás-
ti střech. V činžovních domech bylo 82 z celkového po-
čtu 97 bytů neobyvatelných. V psychiatrické léčebně na
druhém konci města je vidět prohnutí skleněné vitráže
nad vchodem do kostela sv. Cyrila a Metoděje způsobe-
né tlakovou vlnou. Památka na výbuch zůstala na jed-
nom stromě v Podzámecké zahradě poblíž Moravy. Je
v něm zarytý kousek železa z obloukového mostu. Zni-
čení mostu způsobilo občanům města velké potíže, pro-
tože pod mostem vedlo plynové a vodovodní potrubí a
elektrické kabely.

Ženijní vojenské oddíly budovaly narychlo ponto-
nové přechody, aby byl umožněn postup vojsk.
V pondělí 7. května byly zahájeny práce na stavbě
provizorního mostu, který měl sloužit do doby, než se
postaví nový silniční most. Na jeho vybudování muse-
li Kroměřížané čekat až do roku 1954. V Čechách bylo

po válce napočítáno okolo sta zničených mostů, na
Moravě přes devět set.

Nový železobetonový most byl pojmenován po Karlu
Rajnochovi, komunistickém odbojáři. Nárokům dnešní-
ho hustého provozu, zvláště těžkých nákladních vozidel
a autobusů, neodpovídal delší dobu. Byl ve špatném
technickém stavu, který ještě zhoršila povodeň v roce
1997. Proto se provádí jeho celková generální oprava.
Ale ani opravený most svízelnou dopravní situaci na
hlavním průtahu městem nevyřeší. Přetíženému centru
města by pomohl další most, o kterém se uvažuje. Za-
tím největším problémem je místo, kde by mohl být
postaven.

JINÉ MOSTY V KROMĚŘÍŽI A OKOLÍ
Nejbližší most přes Moravu je u Postoupek. Obce Po-

stoupky a Miňůvky měly pozemky také na levém břehu
řeky Moravy až k mlýnské strouze tekoucí od Chropyně.
Dříve k nim nebyl přechod, teprve v roce 1865 byl zřízen
přívoz v místech dnešního betonového mostu. V letech
1921 - 1922 byl postaven zemskou regulační správou
železobetonový most. Dne 2. května byl zničen. Obyva-
telé Postoupek se do postavení nového mostu na druhý
břeh dostávali na pramici nebo prámu, který byl přivá-
zán na laně. Vešel se na něj jeden vůz s potahem.

Na podzim v roce 1985 byl v Dolních Zahradách do-
končen nový technický most. Slouží jako nosič potrubí,
kterým se dopravuje do čistírny odpadních vod živočiš-
ný odpad z vepřína z Těšnovic. Tím se vyřešil dlouho-
dobý problém s využitím odpadu z vepřína.

Marta Zapletalová
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Výkop odkryl zbytky zaniklé Kovářské brány
Asi sotva kdo z kolemjdoucích si na počátku října t.r.

povšiml v otevřeném výkopu u nárožního domu č. 490
orientovaném do Masarykova a současně do Milíčova
náměstí nápadně mohutného základového zdiva obna-
ženého do hloubky více než tři metry. Z odkryté situace a

Kovářská brána prošla v minulých stoletích několika
úpravami a přestavbami (r. 1586, r. 1638, r. 1655, r. 1665).
Po dobytí města Švédy r. 1643 bylo zemní opevnění zesí-
leno o sypané a zčásti i zděné rondely chránící předbraní
Kovářské brány. Obě věže Kovářské brány měly v patrech
klenuté místnosti, které sloužily jako zbrojnice a sklad
střeliva. Na konci 18. století a počátku 19. století středo-
věký obranný systém dosloužil a stal se překážkou sta-
vebnímu rozvoji města. Hradební příkop byl časem zasy-
pán a hradební ze
 v souvislosti s novým regulačním
stavebním plánem města byla z větší části pobořena.
Řada došla i na odstranění městských bran (s výjimkou
Mlýnské, která stojí dosud), a to navzdory dobovým pa-
mátkovým snahám o jejich uchování (novogotické úpra-
vy Mlýnské brány a zadní, vyšší věže Kovářské brány z r.
1840). Nejdříve došlo r. 1839 ke zboření přední věže a
posléze, r. 1857, zadní věže Kovářské brány. Získaný ma-
teriál byl údajně použit na stavbu mostních pilířů, opravy
cest a na stavbu školy v Šelešovicích. Pozemky na místě
zrušeného příkopu, valu a zbořeného předbraní město
prodalo na stavební parcely, přičemž základové zdivo
předbraní Kovářské brány zůstalo ukryto nehluboko pod
povrchem zplanýrovaného valu. Když se v 80. letech 19.
století snižoval terén na tehdejším Fürstenbergově ná-
městí, využil majitel nově nabytých pozemků, stavitel
Václav Štěrba, starého základového zdiva předbraní a na
jeho zbytcích postavil dvoupatrový nárožní dům
s neorenesanční fasádou. V rekonstruovaném přízemí
domu, kde až donedávna byla prodejna kožešinového
zboží, má brzy zahájit provoz nová kavárna. Ačkoliv Ko-
vářská brána, tato výrazná dominanta města už dávno
zmizela, bývá dobrým zvykem, že tradice místa by se
měla ctít alespoň v názvu: například U Kovářské brány
apod.

Mgr. Helena Chybová, Muzeum Kroměřížska

charakteru zdiva bylo zřejmé, že základy mohou být star-
ší než dům sám, případně, že v části základů byl použit
stavební materiál pocházející ze starší stavby.

Podle ikonografických pramenů a historických plánů
města totiž právě zde, v místě souběhu cest, stá-
vala hlavní a nejpevnější ze tří městských bran,
zvaná Kovářská nebo též Horní, která tvořila sou-
část středověkého opevnění města. Jako jediná
byla branou dvojitou, vzhledem k tomu, že tento
úsek linie městského opevnění nebyl přirozeně
chráněn. Z tohoto důvodu bylo nutné vstup do
města od jihu a jihozápadu dobře zabezpečit, a
proto obranu hlavní věže Kovářské brány zesilo-
vala na straně předměstí ještě předsunutá, tzv.
přední věž. Byla postavena v linii valu a její obra-
nyschopnost zajiš�oval válcový typ barbakánu,
fortifikační prvek typický pro období pozdního
středověku. Přes hradební příkop byly obě věže
spojeny kamenným mostem po stranách chrá-
něným vysokou zdí.
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O činnosti Kuželkářského klubu Kroměříž
Největší událostí letošního roku se stalo mezistátní

utkání juniorů mezi Českou republikou a Slovinskem
25. - 27. dubna. Diváky zaplněná kuželna v Dolních
zahradách měla možnost vidět nejlepší hráčky světa
v juniorské kategorii. Slovinská Barbara Fidel se stala
největší hvězdou utkání. Vytvořila nový rekord kuželny
výkonem 633 sražených kuželek na 120 hodů sdruže-
ných. Utkání bylo přípravou na mistrovství světa, které
se konalo v chorvatském Zadaru začátkem května. O
tom, že přípravné utkání mělo vysokou kvalitu, svědčí
výsledky na mistrovství světa. Slovinky vyhrály titul
v družstvech, dvojicích a navíc Barbara Fidel získala
titul absolutní mistryně světa jednotlivkyň. Pozadu ne-
zůstala ani česká výprava. V soutěži družstev získaly
juniorky ČR stříbrné medaile.

Za vzorně uspořádané utkání v Kroměříži byl Kužel-
kářský klub oceněn děkovným dopisem prezidenta Čes-
ké kuželkářské asociace a kuželně byla nabídnuta další
reprezentační utkání.

Dění na mistrovství světa v Zadaru sledovala skupi-
na trenérů a hráčů našeho klubu. Věřme, že poznatky
z nejvyšší světové akce pomohou zlepšit výsledky ku-
želkářů. Dne 17. května uspořádal klub kvalifikační tur-
naj mistrovství České republiky neregistrovaných hráčů.
Soutěže se zúčastnilo i domácí družstvo hrající pod
hlavičkou „Kuželna Nedopil“. V kvalifikaci skončilo na
4. místě a postoupilo tak do finálového turnaje o titul
mistra ČR. Ten se konal 14. - 15. června v Náchodě, kde
obsadilo celkové 9. místo v ČR. Doufejme, že příští rok
bude výsledek ještě příznivější.

Ve dnech 13. - 15. června se v kuželně v Dolních za-
hradách pořádalo přátelské družební utkání KK Kromě-
říž - SPORT KLUB ESZTERGOM z Ma
arska. V utkání zví-
tězili domácí 8 : 0 a vytvořili nový rekord kuželny šesti-
členných družstev výkonem 2680. Za Kroměříž hráli
Martina Ančincová 405, Tomáš Kejík 449, Karel Čermák
434, František Nedopil 439, Jana Holubová 465 a Boh-
dana Jankových 488 sražených kuželek. V rámci utkání
proběhla oslava 60. narozenin trenéra Františka Nedo-
pila, k nimž poslal gratulaci kromě kroměřížské radnice
i prezident České kuželkářské asociace ing. Jiří Jančálek.
František Nedopil byl předsedou ČSTV v Praze Vladimí-
rem Srbou oceněn Čestným odznakem za významný a
výjimečný přínos k rozvoji tělovýchovy a sportu. Od
hejtmana Zlínského kraje dostal Pamětní medaili Zlín-
ského kraje za dlouhodobou a aktivní činnost v oblasti
sportu dětí a mládeže.

Srpen je už tradičně vyhrazen pro mezinárodní turnaj
dvojic „O pohár Hanáckých Athén“. I letos byla hojná
účast. Mimo hráče České republiky tu byli k vidění špičko-

ví hráči ze Slovenska, Ma
arska, Polska a Rakouska. Do-
mácím hráčům se podařilo proniknout i v tak nabité kon-
kurenci na medailová umístění. Druhé místo v kategorii
smíšených dvojic obsadila Bohdana Jankových
s Františkem Nedopilem. Stejné umístění v kategorii mužů
získali Zdeněk Janča a Libor Čermák. První místo
v kategorii neregistrovaných dvojic získali hráči domácí
kuželny ve složení Miroslav Ešpandr a Jaroslav Rybka.
Třetí místo v kategorii dvojic žen obsadily Pavlína Pro-
cházková s Helenou Gruszkovou. Hráči našeho klubu se
v rámci přípravy na mistrovské soutěže zúčastnili několi-
ka turnajů v cizích kuželnách. V ma
arském Esztergomu
obsadilo družstvo KK Kroměříž ve složení Radek Ingr,
Rostislav Kocman, František Nedopil, Jolana Loučková,
Bohdana Jankových a Zdeněk Janča 4. místo. Největšího
úspěchu dosáhli naši hráči na mezinárodním turnaji
v Trenčíně. V kategorii dvojic do 18 let zvítězila Ivana
Pitronová s Katkou Vymětalovou, 2. místo obsadila rov-
něž naše děvčata ve složení Eliška Kubáčková a Kristýna
Dostálová. V kategorii dvojic žen získaly naše Bohdana
Jankových a Hana Kubáčková 3. místo v nabité konku-
renci reprezentantek Rakouska, Ma
arska, Slovenska i ČR.

Dne 18. října uspořádal Kuželkářský klub celostátní
turnaj žactva za účasti 84 hráčů. V rámci sezóny se
mladí hráči mohou zúčastnit šesti bodovaných turnajů.
Součet získaných bodů určí nejlepších 16 žáků a žákyň,
kteří se v dubnu 2009 utkají ve finále na osmidráze
v Olomouci.

Domácího turnaje se z našeho klubu zúčastnilo sedm
dětí. Nejlépe se umístily na 3. místě Ivana Pitronová, na
6. místě Eliška Kubáčková, na 9. místě Kristýna Dostá-
lová a na 15. místě Katka Vymětalová.

Mistrovské soutěže družstev se rozběhly koncem září.
KK Kroměříž je v kategorii dorostu účastníkem 2. ligy ČR
a vede si zatím znamenitě. Drží 2. místo v tabulce stej-
ným ziskem bodů jako vedoucí Vyškov. V družstvu Kro-
měříže hrají: Tomáš Kejík, Richard Dostál, Katka Vymět-
alová, Eliška Kubáčková, Ivana Pitronová a Kristýna
Dostálová.

Družstvo mužů hraje krajský přebor Zlínského kraje a
drží třetí příčku v tabulce. Sestava družstva: Libor Čer-
mák, Karel Čermák, František Nedopil, Tomáš Kejík, Ros-
�a Kocman, Zdeněk Janča, Petr Boček, Radek Ingr a Ro-
man Kouřil. Družstvo žen je nováčkem 2. ligy ČR a zatím
hraje na výbornou. Po šesti kolech vede ligovou tabul-
ku. Sestava: Bohdana Jankových, Lada Murínová, Bar-
bora Divílková, Hana Kubáčková, Martina Ančincová,
Zuzana Ančincová a Pavlína Procházková.

Všem hráčům i hráčkám přejeme hodně zdraví a spor-
tovní úspěchy.         František Nedopil
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Občané se v anketě vyjádřili,
že motokros v Těšnovicích nechtějí

Na dny voleb do krajských zastupitelstev avizovala
v průběhu roku kroměřížská radnice uspořádání vlastní
ankety v obci Těšnovice o dalším osudu zdejšího moto-
krosového areálu. Ten je již dlouhou dobu jablkem sváru
mezi zastánci a odpůrci existence tohoto sportoviště.
Občané Těšnovic však na radniční anketu nečekali a uspo-
řádali si vlastní šetření, které potvrdilo, že většina občanů
této satelitní obce města Kroměříže motokros ve svém
sousedství nechtějí. Na základě těchto výsledků již radni-
ce ve dnech voleb další anketu pořádat nebude.

V příštím roce končí provozovateli areálu nájemní
smlouva s radnicí a pro další rozhodování, zda smlou-
vu prodloužit či nikoliv, chtělo vedení města znát stano-
visko místní veřejnosti. Zatímco příznivci těšnovického
motokrosu ve zdejším areálu vidí dobré podmínky pro
sportovní motoristické vyžití, odpůrci již dlouhou dobu
poukazují na nadměrnou hlučnost, prašnost i na neko-
ordinované jízdy černých jezdců mimo hodiny stanove-
né provozním řádem. „Otázka motokrosového areálu je
v Těšnovicích stále živá. Vzhledem k tomu, že se jedná
o kontroverzní záležitost a že
v polovině roku 2009 končí smlou-
va s nájemcem areálu, musíme se
připravit na řešení otázky, zda sou-
časnou nájemní smlouvu pro-
dloužit, nebo ji ukončit,“ uvedl kro-
měřížský starosta Miloš Malý. Pro-
to radní v červnu rozhodli uspo-
řádat na toto téma v Těšnovicích
anketu, přičemž ideálním termínem
se zdál být  podzimní termín vo-
leb do krajských zastupitelstev. „V
mezidobí se nicméně vlastní ini-
ciativy ujali místní občané a bě-
hem července v Těšnovicích uspo-
řádali podpisovou akci. Oslovili
nadpoloviční většinu obyvatel
s písemným dotazem, zda souhla-
sí s prodloužením nájemní smlou-
vy,“ potvrdila místostarostka Olga
Sehnalová.

V anketě byli osloveni občané s trvalým bydlištěm
v Těšnovicích  starší 18 let a také zahrádkáři, tedy plno-
letí vlastníci a uživatelé pozemků v katastrálním území
Těšnovic. „S otázkou Chcete, aby byla smlouva s provo-
zovatelem motokrosového areálu prodloužena? bylo
osloveno 220 z celkových 324 občanů starších 18 let.
Z této větší poloviny bylo pro prodloužení smlouvy 7,54
procent a pro ukončení smlouvy 92,46 procent dotazo-
vaných. Pro ukončení smlouvy se vyslovilo také 28 za-
hrádkářů,“ uvedl jeden z organizátorů ankety Radek
Bochořák v oficiálním dopise zaslaném na radnici.  „Do-
mníváme se, že výsledek je jednoznačný a dostatečně
průkazný. Konání další ankety by v této situaci již nebylo
účelné,“ vysvětlila Olga Sehnalová důvody, které vedly
radnici ke zrušení záměru uspořádat vlastní anketu.

O dalším osudu motokrosového areálu rozhodne ve-
dení města v průběhu první poloviny příštího roku. Pod-
kladem pro rozhodování budou i výsledky těšnovické
podpisové akce.

-pz-

Ilustrační foto
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Opravy mostu přes Moravu a kolejiště pokračují i v listopadu.         Foto: -kam-
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