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Informační měsíčník města Kroměříže
ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ

Vážení spoluobčané,

za několik dní tu budou 
Vánoce, svátky klidu a 
míru. Svátky, kdy se 
scházíme u jednoho stolu, 
vzpomínáme, rozprávíme 
a užíváme společných chvil 
- tak vzácných v dnešní 
uspěchané době. Po vol-
bách do obecních zastu-
pitelstev se i my, nově 
zvolení zastupitelé města, 
scházíme u jednoho sto-
lu a společně plánujeme 
další kroky, kterými vám 
chceme zpříjemnit život 
v našem krásném městě. 
Za posledních osm let, 
kdy jsem vedl školu na 
Slovaně, jsem absolvoval 
desítky rozhovorů s rodiči 
žáků. Byly pro mne vždy 
motivací a přínosem 
pro další práci. I nyní 
jako starosta budu rád v 
dialogu s vámi – obča-
ny - pokračovat. Vašim 
názorům i problémům 
jsem spolu s ostatními 
nově zvolenými zastupiteli 
ochoten naslouchat. Těším 
se na vás. Klidné a pokojné 
prožití svátků vánočních, 
zdraví, pohodu a plno 
energie do nadcházejících 
dnů vám přeje 

Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže

Unikátní možnost vidět a tak 
trochu i na vlastní kůži zažít vý-
znamné historické milníky čes-
koslovenských dějin 20. století 
dostali obyvatelé Kroměříže. 
V  rámci oslav 25. výročí Sameto-
vé revoluce se na Velkém náměstí 
uskutečnila rekonstrukce událostí 
podzimu 1939, srpna 1968 a listo-

padu 1989.
Na osvětlené scéně nejprve pro-
testovali studenti proti uzavření 
vysokých škol v roce 1939, o němž 
rozhodli představitelé hitlerovské-
ho Německa. Diváci byli svědky 
zastřelení studenta Jana Opletala i 
následné popravy několika účast-
níků demonstrace, v niž se změnil 

jeho pohřeb. Přes válečné roky, 
osvobození, nástup komunismu 
k  moci a 50. léta se děj posunul 
do roku 1968, kdy srpnová oku-
pace ze strany sovětské armády a 
dalších „spřátelených“ vojsk násil-
ně přerušila politické uvolnění ve 
druhé polovině 60. let. 

(pokračování na str. 2)

Počasí připomínající díky hřejivé-
mu sluníčku spíše zářijové babí 
léto než předzimní období, nespo-
čet spokojených návštěvníků, kon-
zumentů a nakupujících, obrovská 
nabídka nejrůznějších dobrot a 
dárků a především ochutnávka 
nového letošního vína. Tak to vy-
padalo v  úterý 11. listopadu na 
Hanáckém náměstí. Uskutečnilo 
se tu Svatomartinské hodování, 
které tak trochu avizuje blížící se 
zimu a zároveň je oslavou práce 
pěstitelů vína, kteří právě v  tento 
den předkládají zájemcům první 
výsledky své letošní práce. O za-
hájení degustace se v  Kroměříži 
postaral starosta Jaroslav Němec, 
který přesně jedenáct minut po je-
denácté hodině pozdvihl sklenku 
bílého a vyzval k přípitku všechny 

přítomné. Návštěvníci akce mohli 
ochutnat nejen mok z hroznů, ale 
také svatomartinské speciality. 
K  tomu jim hrála cimbálovka.  Po 
setmění se pak všichni přítomní 
vydali na cestu městem v  průvo-
du doprovázejícím Martina na 
bílém koni. Cílem jejich putování 
bylo Velké náměstí, kde farnost sv. 
Mořice připravila program, jehož 
součástí byly rytířské souboje, pře-
hlídka i výuka historických tanců a 
také ukázky nejrůznější ohňových 
triků a efektů, do nichž se mohli 
zapojit i přítomní diváci.
I přesto (nebo možná právě pro-
to), že svatý Martin letos nedostál 
své pověsti a nepřinesl sněhovou 
nadílku, se všichni po celý den bá-
ječně bavili.                                    (šak)

Foto: J. Soporský

Ochutnávku svatomartinských vín zahájil nový 
starosta Jaroslav Němec

Oslava výročí Sametové revoluce vrátila Kroměříž 
do let 1939, 1968 a 1989

Foto na str.: J. Soporský
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Jaké oblasti budou mít ve 
své kompetenci starosta 

a místostarostové? 
Nové vedení kroměřížské radni-
ce schválilo, jaké konkrétní oblasti 
budou mít uvolnění funkcionáři v 
nadcházejícím volebním období na 
starosti. V přímé kompetenci staros-
ty Jaroslava Němce budou oblasti 
zajišťované činností odboru občan-
sko-správních agend, finančního 
odboru, stavebního úřadu, živnos-
tenského úřadu, útvaru interního 
auditu a vnitřní kontroly a bude do-
hlížet i nad činností městské policie. 
První místostarosta Pavel Motyčka 
bude odpovídat za oblasti sociál-
ních služeb, školství, kultury a ces-
tovního ruchu, životního prostředí 
a jeho další zájem vyplývá z před-
sednictví ve Výboru pro územní plá-
nování. Místostarosta Marek Šindler 
bude jako doposud dohlížet nad 
oblastí veřejných služeb a chodem 
společností Kroměřížské technické 
služby, Sportovní zařízení města 
Kroměříže, Správa majetku města 
Kroměříže a Biopas. Neuvolněný 
místostarosta Radek Vondráček 
bude zodpovídat za odbor rozvoje 
města. „V první řadě se chceme s 
jednotlivými agendami důkladně 
seznámit a vyhodnotit stávající stav. 
Do té doby nehodláme dělat žádné 
zásadní personální ani organizač-
ní změny,“ sdělil starosta Jaroslav 
Němec, podle něhož bude radnice 
pokračovat v trendu oddlužová-
ní, transparentnosti a přibližování 
veřejné správy i samosprávy obča-
nům.                                                       (pz)

ČLENOVé RaDy MěSTa

Mgr. Jaroslav Němec, starosta

PhDr. Pavel Motyčka Ph.D., 
1. místostarosta

Slavnostní položení věnců u pa-
mátníku na kroměřížském hřbi-
tově v  úterý 11. listopadu bylo 
připomenutím a oslavou Dne 
válečných veteránů, který si v ten-
to den celý svět každoročně při-
pomíná. Jedenáctého listopadu 
1918 bylo podepsáno ve Francii 
příměří mezi spojeneckými vojsky 
a Německem a tím byly skončeny 
boje 1. světové války. Hold těm, 
kteří ve válečných konfliktech 

nasazovali a nasazují vlastní živo-
ty, vzdali za kroměřížskou radnici 
místostarosta Marek Šindler a ně-
kteří členové zastupitelstva. Aktu 
se zúčastnily rovněž delegace 
Českého svazu bojovníků za svo-
bodu z  Kroměříže a Zlína a také
zástupci Sdružení válečných vete-
ránů ČR. Slavnostní chvíli podtrh-
la závěrečná salva, kterou vypálili 
přítomní kroměřížští ostrostřelci.                                      
                                                           (šak)

Vzpomínka a poděkování hrdinům

12  2014

Společnost SYNOT TIP, a. s., poda-
la podnět Ministerstvu vnitra ČR, 
v němž napadá obecně závazné 
vyhlášky čtyř desítek měst a obcí, 
které na svém území zakázaly 
provozování sázkových her a lote-
rií. Mezi nimi je i město Kroměříž, 
kde zmíněná vyhláška platí už od 
začátku roku 2012 s účinností k 
1. lednu 2015. SYNOT TIP vyhlášku 
napadá z hlediska určení míst, na 
něž se předpis vztahuje (či naopak 
nevztahuje), přičemž toto vyme-
zení je dle jeho názoru v rozporu s 
principem proporcionality a zása-
dou rovnosti, tedy považuje jej za 

diskriminační. „Princip proporcio-
nality znamená, že povinnosti lze 
ukládat jen v nejmenším možném 
rozsahu a že by obce měly vydávat 
vyhlášku k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku jen 
tam a tehdy, kde skutečně k naru-
šování veřejného pořádku dochází 
či může docházet,“ vysvětluje mi-
nisterstvo problematiku v dopise 
zaslaném kroměřížské radnici a 
oznamujícím, že se v dané věci 
začalo zabývat přezkumem zá-
konnosti určení míst ve vyhlášce. 
„Ministerstvo se na nás obrátilo s 
žádostí o zaslání našeho vyjádření 

k námitkám podatele a zdůvod-
nění, proč město k regulaci loterií 
a jiných podobných her formou 
vyhlášky přistoupilo. Kroměříž-
skou veřejnost chci ujistit, že po-
stoj města k regulaci hazardu se 
nemění ani po volbách. Vyhláška 
zakazující loterie a sázkové hry zů-
stává v platnosti a nevidíme důvod 
toto rozhodnutí měnit,“ uvedl kro-
měřížský starosta Jaroslav Němec. 
Podle něj radnice své stanovisko v 
požadovaném termínu do 21. lis-
topadu ministerstvu zaslala a nyní 
čeká na jeho písemné vyjádření. 
(pz)

I přes námitky Kroměříž zákaz hazardu nezruší

pan Emil zavadil je novým držitelem pamětní 
medaile udělované městem 
Významného ocenění za celoživotní práci pro město Kroměříž a jeho oby-
vatele se dostalo JUDr. Emilu Zavadilovi. Městská rada rozhodla o udělení 
stříbrné pamětní medaile Města Kroměříže při příležitosti jeho důležitého 
životního jubilea a 25. výročí Sametové revoluce.
Medaili panu Zavadilovi na neformálním a přátelském setkání předaly teh-
dejší starostka města Daniela Hebnarová a členka rady Jarmila Číhalová. 
Spolu se stříbrnou medailí mu obě představitelky radnice věnovaly kytici a 
zároveň vyjádřily poděkování za vše, čím pan Zavadil v průběhu své profes-
ní kariéry i osobního života přispěl k rozvoji města i celého regionu.      (šak)

(dokončení ze str. 1) 
Oslava výročí Sametové 
revoluce vrátila Kroměříž 
do let 1939, 1968 a 1989

Setkání sovětského obrněného 
transportéru s mladými demon-
stranty se odehrálo za zvuků 
střelby a ani tentokrát vojáci ne-
uposlechli výzvy k odchodu „da-
mój“. Ke skutečné demokratizaci 
poměrů mohlo tak dojít až po 
listopadu 1989. Při rekonstrukci 
událostí z  tohoto období došlo 
na revoluční hesla, cinkání klíči, 
ale také na brutalitu a obušky. 
Nejen protagonisté akce, ale i 

přihlížející diváci v  prvních řa-
dách zažili na chvíli pocit ohro-
žení, když zasahující policejní 
jednotka zatlačila demonstranty 
až mezi ně. 
Na inscenování jednotlivých 
vstupů se podíleli sběratelé vo-
jenské techniky z  klubů vojen-
ské historie, členové skupiny 
historického šermu Biskupští 
manové, studenti kroměřížské-
ho gymnázia, ale i obyvatelé 
Kroměříže, kteří se s  nejrůzněj-
šími transparenty přidali pře-
devším k „sametovým“ protes-
tům. Průvodního slova celého 
programu se ujal Evžen Petřík 

a atmosféru událostí let 1968 a 
1989 dokonale navodil písnič-
kami Karla Kryla Tomáš Olšina.                                                      
                                                      (šak)

Foto: J. Soporský

Foto: Š. Kučerová

Foto: Š. Kučerová
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První mrazivé dny z konce listopa-
du upozornily na blížící se příchod 
zimy. S mrazem, sněhem či nále-
dím si budou muset poradit Kro-
měřížské technické služby, které 
mají zimní údržbu na starosti spo-
lečně s radničním odborem služeb. 
Vedoucí odboru Lambert Hanzal 
potvrdil, že technologie údržby se 
letos nemění: „Model zůstává stej-
ný jako dosud. Chodníky budeme 
plužit a v případě potřeby  sypat 
kamennou drtí. Sůl v Kroměříži 
používáme pouze ve výjimečných 
případech, konkrétně při kalami-
tách, jako je třeba ledovka, kdy 
ošetření kamenivem není účinné. 
Silnice se pluží a poté solí.“ Pod-
le něj byla loňská zima nezvykle 
mírná a náklady na údržbu v Kro-
měříži (leden – březen 2014) činily 
jen 2,66 milionu korun. „V rozpočtu 
na letošní rok máme na období 
listopad a prosinec připraven ještě 
jeden milion a podle dosavadního 

průběhu počasí by měla být tato 
částka dostačující. V návrhu měst-
ského rozpočtu na rok 2015 máme 
na zimní údržbu na území města 
částku 6,3 milionu korun,“ uvedl 
Lambert Hanzal.  Podle jednatele 
Petra Sedláčka budou mít Kromě-
řížské technické služby k dispozici 
o 10 lidí více než loni na ruční do-
čišťování, zejména autobusových 
zastávek a přechodů pro chodce. 
„Jsou to lidé vykonávající veřejně 
prospěšné práce přes úřad práce. 
Díky nim se nám budou lépe řešit 
akutní situace,“ vysvětlil Petr Sed-
láček. Část materiálu na údržbu 
je připravena v areálu KTS, sůl je 
na základě dohody uskladněna v 
objektu SÚS v Kotojedech a část 
je smluvně zajištěna a zakoupena, 
ale zůstává u dodavatele, který je 
schopen v případě akutních stavů 
ji do 24 hodin dodat. Co se týče 
technického vybavení, to zůstává 
beze změn.                                       (pz) 

Proměnit centrální část Slovanu na 
prostor vhodný pro odpočinek a 
relaxaci – to byl hlavní záměr revi-
talizace Slovanského náměstí. Pro-
jekt, jehož realizace byla zahájena 
v červnu, měl za úkol změnit neu-
těšený stav centra sídliště v místo, 
kde by obyvatelé města mohli 
posedět a odpočinout si v  pří-
jemném a klidném 
prostředí. Práce 
měly být podle pů-
vodního harmono-
gramu hotové do 
konce měsíce října. 
Bohužel deštivé 
podzimní dny způ-
sobily komplikace, 
které znesnadnily 
práce především 

těžké techniky a tak se termín 
dokončení o měsíc oddálil. Nyní 
jsou již stavební práce na Slovanu 
hotové, dolaďují se poslední detai-
ly a na řadě je vybavení prostoru 
novým mobiliářem. Ten zahrnuje 
nejen lavičky, odpadkové koše a 
zábradlí, ale také stojany na kola, 
plakátovací plochy a ochranu ze-

leně. Právě zachování vzrostlých 
stromů v  místě stavby bylo jed-
ním z  důležitých aspektů celého 
revitalizačního projektu. Vykáceny 
byly pouze stromy, které ohrožo-
valy provoz některých zařízení, 
např. kanalizační sítě, případně 
mohly vzhledem ke svému stavu 
způsobit komplikace v  souvislos-

ti s  bezpečností 
obyvatel. Součástí 
revitalizace Slovan-
ského náměstí byla 
tedy také výsadba 
nových dřevin, a to 
jak v místě před bu-
dovou obchodního 
domu, tak i před 
Knihovnou Kromě-
řížska.                   (šak)

Slovanské náměstí ukazuje novou tvář

Kamenná drť opět dostane přednost před solí V prosinci začnou platit 
nové jízdní řády MHD

Od poloviny prosince začnou 
v Kroměříži autobusy městské hro-
madné dopravy jezdit podle no-
vých jízdních řádů. Podle vyjádření 
jednatele Kroměřížských technic-
kých služeb Petra Sedláčka nedo-
jde k žádným výrazným změnám. 
Příjezdy a odjezdy jednotlivých 
linek se změní v rozmezí několika 
minut tak, aby navazovaly na vla-
ky a další spoje přijíždějící do Kro-
měříže. Lidé, kteří využívají měst-
skou hromadnou dopravu, by se 
změnami v jízdních řádech měli 
počítat a od 16. prosince věnovat 
rozpisům na zastávkách zvýšenou 
pozornost.                                         (šak)

ČLENOVé RADY MěSTA (pokračování)

Marek Šindler, místostarosta

Mgr. Radek Vondráček, 
místostarosta (neuvolněná funkce)

Ing. Petr Hajný, radní

Mgr. Petra Fečková, radní

JUDr. Karel Smíšek, radní

Karel Holík, radní

Jiří Kašík, radní

Lidé si zvykají na nový 
web města

Začátkem října spustila kroměříž-
ská radnice novou podobu měst-
ských webových stránek. Inter-
netová prezentace města (www.
mesto-kromeriz.cz) je výsledkem 
práce týmu pracovníků úřadu i ex-
terních odborníků a jejím cílem je 
poskytnout veřejnosti jednoduchý, 
přehledný a uživatelsky vstřícný in-
formační servis o činnosti radnice a 
dění ve městě. Předchozí městský 
web byl již zastaralý, nepřehledný 

a nevyhovoval moderním tech-
nickým ani uživatelským požadav-
kům. Nový web má přehlednější 
strukturu se zacílením na informač-
ní význam. Důraz je kladen zejmé-
na na texty a věcný obsah a niko-
liv na grafiku a obrázky, které se 
uplatní spíše na turistickém portálu 
nebo v sociálních sítích. Podstatná 
je i celková modernizace systému, 
ve kterém web běží. Tvoří ho re-
dakční systém Typo3 v aktuální ver-
zi a podporuje nejen tradiční pro-
hlížeče (Explorer, FireFox, Chrome) 
v posledních verzích, ale i mobilní 

klienty a tablety. Web je dobře zob-
razitelný i na mobilním telefonu 
nebo tabletu, obsah se přizpůso-
buje velikosti zařízení, je tedy lépe 
čitelný a díky většímu písmu vstříc-
nější i pro starší občany. Uživatelé 
se s novou podobou webu musejí 
nejprve sžít, některé informace se 
nyní nacházejí v jiných sekcích než 
byli léta zvyklí. Prosíme o trpělivost 
a o případné přípomínky. Sou-
časná podoba stránek určitě není 
konečná a je stále co vylepšovat. 
Obsah se ladí a doplňuje tak, aby 
co nejlépe sloužil veřejnosti.      (pz)

Foto: Š. Kučerová
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SpOLEČNOST, KULTURa

Kroměřížský vánoční strom se oděl do nového světelného hávu 

Kroměříž a Olomouc - dvě 
překrásná města, která jsou 
odnepaměti spjata s  bohatou his-
torií, tradicemi, úrodnou hanáckou 
krajinou a s církevní mocí. Olomouc 
vždy byla hanáckou metropolí a po 
staletí je sídelním městem biskupů 
a arcibiskupů. Kroměříž 
si pro změnu vyslouži-
la přízvisko Hanácké 
Atény, olomoučtí bisku-
pové si ji vybrali za své 
letní sídlo a oběma 
městům vtiskli neopa-
kovatelný architektoni-
cký, kulturní i ducho-
vní ráz. Celou řadu 
shodných rysů si obě 
města uchovala i do 
dnešních dnů. Známé 
olomoucké výstavy 
Flora mají v  Kroměříži 
partnera v  podobě 
výstaviště Floria, Oslavy 
maršála Radeckého v Olomouci bý-
vají programově propojeny s  kro-
měřížským Mezinárodním festiva-
lem vojenských hudeb, olomoucké 
Arcidiecézní muzeum má svou 
významnou pobočku v  Kroměříži. 
Společné osudy podtrhuje i zápis 

na listinu světového kulturního 
dědictví UNESCO - Kroměříž v roce 
1998 a Olomouc o dva roky pozdě-
ji. V žilách obou měst zkrátka koluje 
stejná krev.
Toto letité propojení se snaží obě 
města přenést i do další praxe. 

Společnými silami vznikl 
nový propagační ma-
teriál, s  nímž Kroměříž 
a Olomouc vstupují 
do nadcházející turis-
tické sezony a který by 
měl být i příslibem užší 
spolupráce v  oblasti 
cestovního ruchu. K dis-
pozici je v Turistickém in-
formačním centru v Kro-
měříži, v  elektronické 
podobě je ke stažení na 
www.kromeriz.eu v sek-
ci Multimédia. 
Konkrétním příkladem 
spolupráce obou měst 

by měl být veletrh cestovního 
ruchu Holiday World, který se 
uskuteční ve dnech 19. - 22. 
února 2015 v praze a na němž se 
Kroměříž a Olomouc chtějí prez-
entovat ve společném stánku.
                                                             (vk, pz)

V průběhu listopadu se v kromě-
řížských ulicích znovu po roce ob-
jevila slavnostní výzdoba.  Po loň-
ské premiéře nového vánočního 
LED osvětlení se letos kroměřížská 
radnice rozhodla modernizovat i 
osvětlení vánočního stromu. Celá 
sváteční světlená výzdoba zkráš-
luje od 27. listopadu historické 
centrum města a jeho nejbližší 
okolí a kouzelnou sváteční atmo-
sféru bude vytvářet až do svátku 
Tří králů. „Veškerou výzdobu ná-

městí a ulic jsme zakoupili a popr-
vé použili v loňském roce, nově se 
v tomto roce pořizovalo osvětlení 
vánočního stromu a stálo 95 tisíc 
korun. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o LED světla, nespotřebuje 
výzdoba tolik energie a náklady 
na provoz tedy odhadujeme zhru-
ba ve stejné výši jako v předešlém 
roce,“ upřesnil jednatel Kromě-
řížských technických služeb Petr 
Sedláček a dodal, že nejnákladněj-
ší není provoz, tedy samotné sví-

cení, ale instalace osvětlení. Podle 
vedoucího odboru služeb Měst-
ského úřadu Kroměříž Lamberta 
Hanzala počítá městský rozpočet 
na vánoční výzdobu a její provoz s 
částkou stejnou jako v uplynulém 
roce. Nejvýraznějším symbolem 
Vánoc je opět strom na Velkém 
náměstí. „Ten letošní pochází z uli-
ce Československé armády, jedná 
se o smrk a vyrostl na pozemku 
města,“ doplnil Lambert Hanzal.                                                  
                                                                (pz)

Města Olomouc a Kroměříž vydala 
nový společný propagační materiál

Okouzlení železnicí
Velký sál Domu kultury v Kroměříži se na jeden z listopadových víkendů 
proměnil v ráj všech milovníků železnice, vláčků a obecně modelářství. 
Děti, jejich rodiče i prarodiče tu mohli obdivovat unikátní modelová ko-
lejiště propracovaná do nejmenších detailů a z bezprostřední blízkosti 
vidět nejen vláčky, ale i způsob, jakým jsou ovládány. Tuto jedinečnou 
podívanou umožnili Kroměřížanům členové modelářského klubu 
z Prahy, kteří se pochlubili výsledky své činnosti a všem návštěvníkům 
výstavy udělali nemalou radost.                                                                                             (šak)
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Muzeum Kroměřížska hostí v Galerii v podloubí výstavu s názvem Egypt dar 
Nilu. Až do 18. ledna se mohou návštěvníci vrátit několik tisíciletí v čase a 
nahlédnout do historie jedné z nejzajímavějších civilizací. Muzeum připravi-
lo k výstavě také interaktivní program pro mateřské, základní a střední školy.

Foto: R. Bašta

Jedním z míst, kde bude v Kroměříži 
probíhat bohatý předvánoční 
program, je výstaviště Floria. Již 
potřetí se tu bude konat výstava 
Floria Vánoce. Ve dnech od 6. do 
14. prosince bude možné v areálu 
výstaviště načerpat inspiraci pro 
sváteční výzdobu, nasát vánoční 
atmosféru bez zbytečného stresu a 
užít si klidný den s rodinou. Budou 
tu k  vidění vánoční stromečky, 
tradiční i méně běžná výzdoba a 
betlémy. Návštěvníci se mohou 
těšit na velký dřevěný betlém mis-
tra Jiřího Halouzky, který čítá 22 
soch, většinou vyřezaných z  jed-
noho kusu dřeva, vystaven bude 
také třeba třešťský betlém, který 
je stavěn jako dioráma a tvoří ho 
pařezy, mech a další přírodniny. 
Chybět nebude ani bohatý dopro-
vodný program zaměřený hlavně 

na děti. První sobota a neděle se 
odehraje v  čertovském a mikuláš-
ském stylu, zahraje a zazpívá sku-
pina Maxim Turbulenc, připravena 
je kouzelnická produkce v  podání 
Jirky Hadaše a vystoupí kroměříž-
ské děti i divadelníci s  pohádkou 
O Honzovi a hloupé víle Rozárce. 
O víkendu 13. a 14. prosince se 
návštěvníci Florie mohou těšit na 
cimbálovou muziku Jesenka a dívčí 
skupinu 5Angels.                            (šak)

Foto: J. Soporský

předvánoční Floria připravila 
lákavý program

Foto: Š. Kučerová

Foto: J. Soporský
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Benefici nemocnice podpořily 
stovky lidí

Celý prosinec až do štědrého dne 
se obvykle nese v  předvánočním 
duchu. Platí to samozřejmě i v Kro-
měříži, kde jsou na adventní čas 
připraveny nejrůznější zábavné a 
společenské akce. 
Vyvrcholením předsvátečního 
období a příprav budou vánoč-
ní trhy, které se budou konat na 
Velkém náměstí od středy 17. do 
soboty 20. prosince. Lidé si tak bu-
dou moci na poslední chvíli nakou-
pit dárky pod stromeček, nejrůznější 
rukodělné výrobky, vánoční deko-
race, svíčky, ozdoby, ale i perníčky, 

cukroví, uzeniny a chybět nebude 
samozřejmě punč, svařák a dobro-
ty k  posilnění na místě samotném. 
V rámci jarmarku se uskuteční také 
prodej živých kaprů a vánočních 
stromků.
Atmosféru dotvoří program, v němž 
nebudou chybět koledy a nejrůz-
nější vystoupení. Vyvrcholením pak 
bude již tradiční živý betlém. Všem 
známý biblický příběh o narození 
Ježíška sehrají žáci Církevní základní 
školy Kroměříž, a to v pátek 19. pro-
since. Jednotlivá představení budou 
odehrána v 10, 14.30 a 16 hodin.

Nezapomenutelným zážitkem bude 
jistě pro mnohé příjezd Coca-Cola 
Vánočního kamionu. Ten dorazí na 
Velké náměstí v sobotu 20. prosince 
v 16 hodin a přiveze sváteční atmo-
sféru do Kroměříže stejně jako do 
dalších 43 českých měst. Součástí 
svátečně ladě-
ného progra-
mu je mimo 
jiné i speciální 
tanec na píseň 
„Vánoce jsou 
tady“, který děti 
naučí Santovi 

vánoční skřítci, a přítomní se samo-
zřejmě mohou těšit na příjezd Santa 
Clause. Posláním celé akce je podle 
pořadatelů kromě přinášení radosti 
a navozování sváteční atmosféry 
také podpora místních komunit a 
charitativních organizací.             (šak) 

O vánoční atmosféru se postará živý betlém i coca-cola kamion

V  kouzelně tajemný kousek světa 
se poslední říjnový večer proměnil 
kroměřížský Bezručův park. Středis-
ko volného času Šipka tu uspořáda-
lo – jako každoročně – Bludičkovou 
noc s podtitulem Putování za bludič-
kou Evelínou. Pro děti byla připrave-
na řada atrakcí, úkolů a soutěží, při 

nichž se malí návštěvníci akce nejen 
pobavili, ale také poučili. Večer plný 
světel a tajemných bytostí konající 
se v  období dušiček je tak trochu 
vzpomínkou na zemřelé a zároveň 
připomenutím v posledních letech 
oslavovaného svátku Halloween.

(šak)

Osm stovek lidí přišlo v soboru 
1. listopadu na kroměřížské výsta-
viště Floria, aby minimálně svou 
účastí podpořili 1. ročník Benefice 
Kroměřížské nemocnice a. s., Ra-
dia Kroměříž a Výstaviště Floria 
Kroměříž. Výtěžek z celé akce je 
směřován na podporu gyneko-
logicko-porodnického oddělení 
Kroměřížské nemocnice. Zástup-
ci jednotlivých subjektů se poté 
sešli přímo na tomto oddělení a 
předali šek s finanční částkou z 
akce. „Předáváme v hotovosti 45 
tisíc korun, které jsou výtěžkem ze 
vstupného, tomboly a občerstvení 
na benefici. Dalších více než deset 
tisíc korun věnovala Restaurace a 
kavárna Scéna formou občerstvení 
pro účinkující přímo na benefici,“ 
vypočítal Miroslav Karásek z Radia 

Kroměříž. Peníze budou využity 
při budování nového porodního 
pokoje, aby se maminky cítily v 
porodnici Kroměřížské nemocnice 
ještě příjemněji a více jako doma.
                                                          (kli, šak)

Foto: J. Soporský

za poměrně krátkou dobu svého fungování přilákala Expozice Kar-
la Kryla do suterénu Starého pivovaru za nevšedními zážitky již ti-
sícovku návštěvníků. Tisící příchozí se stala pavla pokludová, která 
do Kroměříže přijela až z  Blanska. příjemně překvapena byla jak 
drobnými dárky, tak i samotným prostředím expozice.

Foto: Š. Kučerová

polívka hrál pro dámu na balkóně 
i pro Dům kultury

Zábavou pro obyvatele i návštěvníky Kroměříže a především jistou 
formou blahopřání místnímu Domu kultury k  50 letům fungování 
bylo divadelní představení Divadla Bolka Polívky s názvem Pro dámu 
na balkoně. Komedie, jejímž autorem, režisérem i hlavním protagonis-
tou je Bolek Polívka, provede diváka životem od plenek (doslova) až po 
zralý věk. Seznámí jej prostřednictvím originálních gagů a rekvizit se 
sny, touhami a osudy hlavního hrdiny. Umožní divákovi nahlédnout do 
jeho duše i lože. Celým představením se jako tenká nic táhne coby sym-
bol touhy po něčem novém, vysněném a mnohdy nereálném čekání 
na neznámou dámu, která by měla v hledišti – případně na zmíněném 
balkóně – sledovat dění… Polívkovi s  jeho většinou ztřeštěnými a 

okouzlujícími eskapádami 
pomáhají na jevišti Jaromír 
Barin Tichý a Jiří Fretti Pfeifer, 
které diváci znají z televizních 
manéží.                                                    (šak)  

Foto: Kroměřížská nemocnice



1. 12. aVE MaRIa a NEJ-
KRáSNěJŠÍ SpIRITUáLy, Edita 
Adlerová, Nadsklepí, v 19 h
2. 12. pOcTa JaNáČKOVI, 
Konzervatoř P. J. Vejvanovského 
Kroměříž, Nadsklepí, v 19 h
4. 12. BENEFIČNÍ KONcERT
Dívčího pěveckého sboru SpgŠ, 
kostel P. Marie v Kroměříži, v 19 h
11. 12. HRaDIŠŤaN & JIŘÍ 
paVLIca, Dům kultury, v 19 h
17. 12. VáNOČNÍ KONcERT 
Dívčího pěveckého sboru SpgŠ, 
aula SPgŠ Kroměříž, v 19 hod.
18. 12. pŘEDVáNOČNÍ 
KONcERT KONzERVaTOŘE p. J. 
VEJVaNOVSKéHO KROMěŘÍŽ, 
Nadsklepí, v 19 h
20. 12. ČESKá FILHaRMONIE 
ŽIVě: ČESKá MŠE VáNOČNÍ, 
Nadsklepí, ve 14.45 h
25. 12. J. J. RyBa: ČESKá MŠE 
VáNOČNÍ, pořádá Artcollegium 
2002, kostel Bl. P. Marie, v 16 h
27. 12. VáNOČNÍ KONcERT 
MORaVSKÝcH MaDRIGaLISTŮ, 
kostel Bl. P. Marie
28. 12. VáNOČNÍ KONcERT 
pěVEcKéHO SBORU MORaVaN 
KROMěŘÍŽ, chrám sv. Mořice, v 
16 h

DIVADLO 
11. 12. ŘEKNU TI TO V ŘÍJNU, 
absurdní příběh v podání DS 
Digoknu z Rožnova pod Radhoš-
těm, Starý pivovar, v 19.30 h
17. 12. ŽÍTKOVSKé BOHy-
Ně, Městské divadlo Zlín, Dům 
kultury, v 18 h

PRO DěTI
1. – 19. 12. STaROČESKé Vá-
NOcE, vánoční program pro MŠ 
a ZŠ, Muzeum Kroměřížska
4. 12. MIKULáŠSKá BESÍDKa 
V SOKOLSKéM DOMě, v 16 h 
7. 12. zIMNÍ pŘÍHODy VČE-
LÍcH MEDVÍDKŮ, Divadlo Krapet, 
Praha, Dům kultury, ve 14.30 h
7. 12. O HONzOVI a HLOUpé 
VÍLE ROzáRcE, Divadelní spolek 
Kroměříž, výstaviště Floria, v 15 h

ZÁBAVA
4. 12. MÓDNÍ VEČER, hotel U 
Zlatého kohouta, v 17 h
13. 12. KROMěŘÍŽSKÝ Ta-
NEČNÍ FESTIVaL, taneční soutěž, 
Dům kultury, 9 – 17 h
13. 12. GaLaVEČER TaNEČ-
NÍHO SpORTU, taneční show, 
Dům kultury, v 19.30 h

PŘEDNÁŠKY
10. 12. paVEL WONKa SE 
zaVazUJE, beseda po promítání 

filmu (artkino), Nadsklepí, v 17.30 h
16. 12. ROUTE 66 REVISITED!, 
beseda po promítání (artkino), 
Nadsklepí, v 19 h

VÝSTAVY  
paMáTNÍK MaXE ŠVaBIN-
SKéHO, Muzeum Kroměřížska, 
stálá expozice
pŘÍRODa a ČLOVěK - fauna, 
flóra a archeologické nálezy, Muze-
um Kroměřížska, stálá expozice
HISTORIE UKRyTá pOD DLaŽ-
BOU MěSTa – kulturně historický 
obraz města Kroměříže, sklepní 
prostory Muzea Kroměřížska, stálá 
expozice
11. 6. – červen 2015 KRO-
MěŘÍŽ 1914 –1918, výstava k 
připomenutí čs. legionářů, Státní 
okresní archiv
10. 10. – 1. 2. 2015 STŘÍpKy z 
DěJIN MÓDy, Muzeum Kroměřížska
24. 10 – 18. 1. 2015 EGypT 
- DaR NILU, výstava materiálů 
cestovatele a sběratele J. Hertlíka
12. 11 – 11. 1. 2015 EVa Na-
VRáTILOVá: KDyŽ UŽ, TOŽ UŽ, 
Radniční sklípek
18. 11. – 19. 12. VáNOČNÍ La-
DěNÍ V MUzEU KROMěŘÍŽSKa, 
výstava, obchůdek s vánočními 
ozdobami a možnost vlastnoruč-
ní výzdoby baněk
26. 11. – 31. 1. 2015 DVacET 
LET zELENéHO RaOULa V ČE-
cHácH, výstava prací Š. Mareše,  
Dům kultury a kino Nadsklepí
30. 11. - 10. 1. 2015 paLIČKO-
VaNá TVORBa, hotel U Zlatého 
kohouta
1. 12. – 2. 2. 2015 JSEM JaKO 
Ty, dila pacientů se schizofrenií, 
Muzeum Kroměřížska
16. 12 – 30. 1. ROUTE 66, 
fotografie, fakta, artefakta, Nad-
sklepí, vernisáž 16. 12. v 18.30 h
  
KINO NADSKLEPÍ 
1. 12. TUČŇácI z MaDaGaS-
KaRU, ve 14.30 h
3. 12. TUČŇácI z MaDaGaS-
KaRU, ve 15.30 h
3. 12. FaKJÚ, paNE UČITELI, 
v 17.30 h
3. 12. aNNaBELLE, ve 20 h
4. 12. pOHáDKáŘ, ve 20 h
5. 12. MODELKy, S.R.O., v 
17.30 h
5. 12. FaKJÚ, paNE UČITELI, 
ve 20 h
6. 12. aNNaBELLE, v 17.30 h
6. 12. MODELKy S.R.O., ve 20 h
7. 12. JaK JSME HRáLI ČáRU, 
v 17.30 h
7. 12. pOHáDKáŘ, ve 20 h
8. 12. JaK JSME HRáLI ČáRU, 
v 17.30 h
8. 12. DVa DNy, JEDNa NOc, 
ve 20 h

10. 12. paVEL WONKa SE 
zaVazUJE, v 17.30 h
10. 12. zaVRaŽDěNÍ JOHNa 
LENNONa, ve 20 h
10. 12. HOBIT: BITVa pěTI 
aRMáD, 23.59 h
11. 12. HOBIT: BITVa pěTI 
aRMáD, ve 20 h
12. 12. HOBIT: BITVa pěTI 
aRMáD, v 17 h
12. 12. RaLUca, ve 20 h
13. 12. RaLUca, v 17.30 h
13. 12. HOBIT: BITVa pěTI 
aRMáD, ve 20 h
14. 12. pOŠŤáK paT, ve 14.30 h
14. 12. HOBIT: BITVa pěTI 
aRMáD, v 17 h
14. 12. pŘÍBěH MaRIE, ve 20 h
15. 12. HOBIT: BITVa pěTI 
aRMáD, v 17 h
15. 12. HLEDáNÍ VIVIaN 
MaIER, ve 20 h
16. 12. ROUTE 66 REVISITED!, 
v 19 h
17. 12. pOHáDKáŘ, v 17.30 h
17. 12. HOBIT: BITVa pěTI 
aRMáD, ve 20 h
19. 12. NOc V MUzEU: Ta-
JEMSTVÍ HROBKy, v 17.30 h
19. 12. pOHáDKáŘ, ve 20 h
20. 12. SNěHOVá KRáLOV-
Na, v 18 h
20. 12. NOc V MUzEU: Ta-
JEMSTVÍ HROBKy, ve 20 h
21. 12. SNěHOVá KRáLOV-
Na, ve 14.30
21. 12. NOc V MUzEU: Ta-
JEMSTVÍ HROBKy, 17.30 h
21. 12. ŠŤaSTNá, ve 20 h
22. 12. SNěHOVá KRáLOV-
Na, ve 14.30 h 
22. 12. NOc V MUzEU: Ta-
JEMSTVÍ HROBKy, 17.30 h
22. 12. IDa, ve 20 h 
23. 12. SNěHOVá KRáLOV-
Na, ve 14.30 h
23. 12. NOc V MUzEU: Ta-
JEMSTVÍ HROBKy, v 17.30 h
23. 12. ŠŤaSTNá, ve 20 h
27. 12. paDDINGTON, ve 14.30 h
27. 12. EXODUS: BOHOVé a 
KRáLOVé, v 17.00 h
27. 12. HODINOVÝ MaNŽEL, 
ve 20 h
28. 12. paDDINGTON, 14.30 h 
28. 12. HODINOVÝ MaNŽEL, 
v 17.30 h
28. 12. EXODUS: BOHOVé a 
KRáLOVé, ve 20 h
29. 12. paDDINGTON, ve 14.30 h
29. 12. EXODUS: BOHOVé a 
KRáLOVé, v 17.00 h
30. 12. paDDINGTON, ve 14.30 h
30. 12. HODINOVÝ MaNŽEL, 
v 17.30 h
30. 12. EXODUS: BOHOVé a 
KRáLOVé, ve 20 h
Pokladna kina uzavřena 24. – 26. 12, 31. 
12. a 1. 1. 
Pokladna DK uzavřena 22. 12. – 4. 1.

Expozice Karla Kryla uzavřena 24. 12. – 1. 1.

OSTATNÍ
17. – 20. 12. VáNOČNÍ TRHy, 
zábavný program, jarmark, Velké 
náměstí 
13. 12. EKOScUK SDRUŽENÍ 
BaRBOŘIcE, uklízet se bude za 
PL, sraz „u pitevny“ ve 14 h 

KNIHOVNA KROMěŘÍŽSKA
110 LET OD ZALOŽENÍ VEŘEJNÉ ČÍTÁRNY A 40 
LET OD ZALOŽENÍ STUDOVNY
1. - 31. 12. OBRazOTVOŘENÍ 
JIŘINy MaLacKOVé, výstava
1. – 31. 12. pREzENTacE aK-
TIVIT EUROpE DIREcT KROMě-
ŘÍŽ, výstavu pořádá Informační 
středisko Europe Direct Kroměříž
3. 12.  MEzINáRODNÍ DEN 
LIDÍ S pOSTIŽENÍM, plnění 
úkolů a výtvarná dílna v oddělení 
pro děti a mládež, od 13 do 17 h
3. 12.  HUDEBNÍ aKaDEMIE: 
G. Donizetti – Nápoj lásky 
(L. Pavarotti, J. Sutherland, S. Ma-
las), poslechový pořad, konfe-
renční sál knihovny, v 16.30 h
5. a 6. 12. MIKULáŠSKá NaDÍL-
Ka, zápisné do knihovny za 50 %
 8. 12. z pOpELNIcE DO 
LEDNIcE, dokument z festivalu 
Jeden svět s přednáškou, konfe-
renční sál knihovny, v 16 h
9. 12.  VáNOČNÍ SETKáNÍ SE 
SpISOVaTELEM JaNEM SVITá-
KEM, odd. pro děti a mládež, v 9 h
10. 12. zLaTO V KapSE 
– SBÍRKy MEDaILÍ a MINcÍ 
OLOMOUcKÝcH BISKUpŮ a 
aRcIBISKUpŮ, přednáška M. 
Myšáka, v 16.30 h
11. 12. aKaDEMIE 3. VěKU – 
VáNOČNÍ BESÍDKa S pROGRa-
MEM, v 15 h
17. a 19. 12. aKcE aMNESTy 
INTERNaTIONaL O DODRŽOVá-
NÍ LIDSKÝcH pRáV, od 14 do 17 h
23. 12. VáNOČNÍ NaDÍLKa, 
zápisné do knihovny za 50 % a 
odpouštění upomínek  
Knihovna připravila pro všechny ty, kteří chtějí 
obdarovat své blízké, dárkové poukazy na zápis-
né do knihovny i na vybrané počítačové kurzy 
(informace u  pultu v odd. pro dospělé čtenáře).
Otevírací doba knihovny 
o Vánocích:
Odd. pro dospělé, studovna a hudební odd.
22. 12. 10 – 18 / 23. 12. 10 – 16
24., 25., 26. a 27. 12. ZAVŘENO
29. 12. 10 – 18/ 30. 12. 10 – 16  
31. 12. a 1. 1. ZAVŘENO / 2. 1. 9 – 18
3. 1. ZAVŘENO
Odd. pro děti a mládež
22. 12. 12 – 18 / 23. 12. 12 – 16
24., 25., 26. a 27. 12. ZAVŘENO
29. 12. 12 – 18 / 30. 12. 12 – 16
31. 12. a 1. 1. ZAVŘENO / 2. 1. 12 – 18
3. 1. ZAVŘENO

KONcERTy

DIVaDLO

záBaVa

KINO NaDSKLEpÍ

KNIHOVNa
KROMěŘÍŽSKa
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STUDIO KAMARÁD
1. - 23. 12. aDVENTNÍ Ka-
LENDáŘ, vánoční hra v rámci 
volné herny, pravidla na www.
studiokamarad.ic.cz
6. 12. MIKULáŠSKÝ BOWLING, 
+ hlídání a odměny, Sportcentrum 
Paráda, 14.30 -15.30 h
15. 12. My JSME MaLÍ KUcH-
TÍcI, pečení cukroví, 9 – 11 h
22. 12. VáNOcE U KaMaRá-
Da, akční hlídání s programem, 
obědem a dárečkem, 8 - 15.30 h 
22. - 23. 12. KOUzELNé VáNO-
cE S KaMaRáDEM, noční vánoč-
ní hrátky s přespáním, 18 – 9 h 

MC KLUBÍČKO
3. 12. MIKULáŠ pRO RODINy 
S DěTMI (2 - 4 roky), v 9 h 
5. 12. ŽELVIČKy - Klub rodičů 

a dětí se speciálními potřebami, 
v 16 h
12. 12. pO-pO s Věrkou a 
Lenkou, v 16 h
17. 12. THE GINGERBREaD 
MaN aND cHRISTMaS, odpo-
ledne
17. 12. FRaNcOUzSKé Vá-
NOcE S TROTREM, odpoledne 

ZUŠ
3. 12. aDVENT Na záMKU, 
Arcibiskupský zámek Kroměříž, 
adventní benefiční koncert pro 
stacionář Barborka, v 16.30 h
5. 12. MIKULáŠ V zUŠ – 
ČERTE HUŠ, tradiční mikulášská 
nadílka, ZUŠ Kroměříž, 14 – 18 h
9. 12. OTEVŘENé HODINy V 
TaNEČNÍM OBORU, ZUŠ Kromě-
říž, třída č. 203, 14 – 16.30 h
12. 12. OTEVŘENé HODINy V 

TaNEČNÍM OBORU, ZUŠ Kromě-
říž, třída č. 203, 15 – 16.30 h
15. 12. KyTaROVÝ KONcERT, 
sál ZUŠ Kroměříž, v 16 h                             
16. 12. KLaVÍRNÍ KONcERT, 
sál ZUŠ Kroměříž, v 16.30 h
17. 12. VáNOČNÍ KONcERT 
SMyČcOVéHO ODDěLENÍ, sál 
ZUŠ Kroměříž, v 16.30 h 
18. 12. VaRHaNNÍ KONcERT, 
modlitebna CČSH, Milíčovo 
náměstí, v 18 h
6. 1. TŘÍKRáLOVÝ KONcERT, 
Kostel Panny Marie, v 16.30 h

STARÁ MASNA
6. 12. NaBOSSO & ROzJETÝ 
KaMNa, kroměřížský alternativ.
rock
12. 12. GazDINa ROBa & 
MOTHERS FOLLOW cHaIRS
26. 12. ŠTěpáNSKé ROcKO-

VáNÍ S KapELOU pROJEcT F a 
ROcKEM 70. - 80. LET
31. 12. SILVESTR - téma: 
Knírek je ozdobou každého pána 
nosí jej i kdejaká dáma
9. 1. GENTLEMaNS´ cLUB & 
THE pROJEcT
10. 1. záVIŠ - kníže pornofolku
Všechna vystoupení začínají ve 20.30 h.

KČT
3. 12. ITáLIE, video p. Šmídová
Přednášky se konají vždy ve 
středu v 17 h v Klubu seniorů, 
Velehradská 625/b.

LETECKO-MODELÁŘSKÝ KLUB
14. 12. VáNOČNÍ KapR, A3, H, 
letiště Kroměříž.
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Jan Bauer: 
Jihlavský zlý duch
Detektivní román z doby Václava 
IV. Nad Jihlavou, dříve stříbrnou 
pokladnici království, se začíná 
smrákat. Nejprve se zde, jak se 
zdá, objevují duchové či permo-
níci, kteří lomozí v blízkosti bý-
valých dolů, a pak zde dochází 
dokonce ke dvěma mordům. Ne 
náhodou se v tomtéž období v 
hlavním městě objevují falešné 
mince, které zde trousí tajemný 
krasavec – Václav z Jihlavy. Kdo 
jiný by měl tyto případy vyřešit 
než mnich Blasius a Jakub Proti-
va z Protivce – třebaže s notnou 
pomocí biřice Maříka Polendy a 
nevěstky Magdaleny?

colin Falconer: 
Isabela neohrožená královna
Isabele je pouhých dvanáct let, 
když je provdána za anglického 
krále Eduarda II. Pro francouz-
skou princeznu je to láska na 
první pohled, ale Eduardovo 
skrývané tajemství hrozí zničit 
nejen její lásku, ale i anglické 
království. Isabela musí volit 
mezi rodinou a zájmy říše. V 
sázku dává i vlastní život, aby 
zachránila království. Příběh 
královny Isabely vypráví osudy 
jediné ženy, která kdy zaútočila 
na Anglii a vyhrála. Tato histo-
rická událost, která i po staletích 
zůstává v Anglii tabu, změnila 
dějiny.

www.knihkm.cz

KaLENDáRIUM aKcÍ

Změna programu vyhrazena.  
Sledujte aktuálně www.kromeriz.eu

Deváťáci, přijďte 
se podívat na 

zdravotnickou školu
Představitelé Střední zdravotnic-
ké školy Kroměříž, Albertova 4261 
zvou všechny zájemce o studium 
na Dny otevřených dveří. Budou 
se konat vždy v pátek a sobotu 
5. a 6. 12. 2014 a 17. a 18. 1. 
2015. V pátky se prohlídka školy 
uskuteční vždy v době od 9.00 

do 17.00 hodin, v soboty lze přijít 
v době od 9.00 do 12. 00 hodin. 
Využijte možnosti projít si školu, 
prohlédnout moderní učebny a 
promluvit si s vyučujícími, kteří 
zájemcům poskytnou informace 
o oborech Zdravotnický asistent a 
Sociální činnost, které se otevírají 
ve školním roce 2015/2016. 

Školu je možno navštívit po 
telefonické domluvě (573 339 
576) i každý čtvrtek.

STUDIO KaMaRáD

Mc KLUBÍČKO

STaRá MaSNa

KČT

LETEcKO-MODELáŘSKÝ KLUB

KNIŽNÍ NOVINKy

12  2014

zUŠ

Dny otevřených dveří 
v zŠ na Komenského 

náměstí
Zájemci o prohlídku Základní ško-
ly Kroměříž, Komenského náměstí 
440 jsou zváni na Dny otevřených 
dveří, které se uskuteční 15. a 
17. ledna 2015. 
Ve čtvrtek 15. ledna v  době od 8 
do 13 hodin se můžete přijít po-
dívat na vyučování v  jednotlivých 
třídách 1. a 2. stupně. V  sobotu 
17. ledna v době od 9 do 13 hodin 
je možné si prohlédnout moderně 
vybavené učebny, ukázky výuko-
vých prezentací na interaktivních 

tabulích a 
v ys t ave n é 
práce žáků. 
Dále se mů-
žete aktivně 
zapojit do 
t v o ř i v ý c h 
dílen či po-
h y b o v ý c h 
aktivit.

Bez nadšení by to nešlo…
Iva, Martina a Yveta. Tři ženy, které zdánlivě nic nespojuje – ani 
věk, ani profese. Tři ženy, které se rozhodly věnovat svůj čas a 
energii práci v  Knihovně Kroměřížska. Tři dobrovolnice. Svůj 
čas tráví v knihovně a konají dobro, pro nás, pro vás. Možná jste 
je tam někdy potkali – při úpravě letní čítárny, při zajišťování 
besed, při organizaci soutěží pro děti, při psaní doporučení a 
anotací ke knížkám. Ženy, které spojuje čtenářství a ochota 
pomáhat. Ivo, Martino, Yveto, u příležitosti Mezinárodního dne 
dobrovolníků vám děkujeme za nás i za naše uživatele.

 S díky Knihovna Kroměřížska

Nalaďte se vánočně v Muzeu Kroměřížska

Symbolem Vánoc je pro většinu lidí stromeček, kte-
rý by ovšem nebyl to pravé bez vánočních ozdob. 
A právě možnost prohlídnout, zakoupit a dokonce 
vlastnoručně vyrobit si vánoční baňky mají nyní 
návštěvníci kroměřížského muzea. Projekt Vánoční 
ladění v Muzeu Kroměřížska nabízí až do 19. pro-
since všem, kteří sem zavítají, inspirace na sváteční 
výzdobu, nejrůznější tipy a nejnovější trendy. Zá-
jemci si mohou vyslechnout také povídání o sym-
bolech a tradicích Vánoc. Muzeum je otevřeno 
pro veřejnost denně kromě pondělí od 9 do 12 
a od 13 do 17 hodin.Foto: V. Kuklová
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Již od října nám výzdoba v  obchodech začíná připomínat blížící 
se Vánoce, které patří k  nejvýznamnějším křesťanským svátkům 
v roce. Domácnosti a ulice měst se začínají zdobit zpravidla počát-
kem adventu, který letos připadl na neděli 30. listopadu. Adventní 
atmosféra je kouzelná, konají se vánoční trhy, zapalují svíce na 
adventních věncích, peče se cukroví… A my vám přinášíme něko-
lik tipů na různé akce, které vám toto předvánoční a následně i 
vánoční období v Kroměříži zpříjemní. 

Muzeum Kroměřížska pro malé i velké milovníky kouzla 
Vánoc připravilo v nových prostorách muzea obchůdek s názvem
Vánoční ladění, kde je možné si do 19. prosince zakoupit vánoční 
ozdoby a v  dílně si nazdobit baňky dle vlastních představ. Do-
zvíte se tipy a inspirace na vyzdobení vánočního stolu, uvidíte 
také stromečky nazdobené dle aktuálních trendů a vyslechnete 
povídání o vánočním stromečku a vánočních zvycích. Při návštěvě 
muzea rozhodně nezapomeňte na výstavu Egypt dar Nilu, 
která nabízí příležitost seznámit se s  jednou z  největších a nej-
starších civilizací, která se rozprostírala na březích Nilu. Nejen děti 
jistě zaujme i výstava Střípky z  dějin módy, kde jsou hlavními 
hvězdami panenky Barbie oblečené do replik historických oděvů. 
V úterý 2. prosince bude od 14 do 17 hodin v muzeu probíhat Mi-
kulášská dílna, která poradí, jak vyrobit pravý velký mikulášský 
kornout. V sobotu 6. prosince od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin se 
přijďte vánočně naladit a vyrobit vlastnoručně vánoční dekorace 
na Vánoční dílnu I., jiné techniky zdobení ozdob a dekorací bude 
možné vyzkoušet na Vánoční dílně II., která se bude konat 13. 
prosince. Již tradičně bude v  podloubí Muzea Kroměřížska od 1. 
prosince do 6. ledna 2015 k vidění  velký mechanický betlém Jo-
sefa Bařinky a Františka Tvrdoně z roku 1959. Tento betlém je 3,5 
m dlouhý a 1,5 m vysoký s horskou krajinou, betlémským městem 
a jeskyní.

Knihovna Kroměřížska připravila pro všechny zájemce ve 
dnech 5. a 6. prosince Mikulášskou nadílku, tj. zápisné do kni-
hovny za 50 %, a v  úterý 23. prosince Vánoční nadílku, která 
také přináší 50% zápisné a odpuštění od upomínek. Pro ty, kteří 
chtějí obdarovat své blízké, jsou k  dispozici dárkové pouka-
zy na zápisné i vybrané počítačové kurzy. V úterý 9. prosince si 
můžete předvánoční čas zpestřit Vánočním setkáním se spi-
sovatelem Janem Svitákem a 11. prosince bude v  rámci Aka-
demie 3. věku připravena v konferenčním sále knihovny Vánoční 
besídka s programem. 

Sdružení přátel výtvarného umění Kroměřížska připravilo 
tradiční prodej autorských novoročenek a vánočních přání ve stře-
du 3. prosince od 16 h v Domě kultury.

MIKULáŠSKé BESÍDKy budou pořádat nejen školy a školky, ale 
3. prosince dopoledne přijde Mikuláš do Mc Klubíčko (určeno pro 
děti ve věku 2 - 4 roky), 4. prosince od 16 hodin bude již tradičně 
probíhat Mikulášská besídka v  Sokolském domě a v  pátek 
5. prosince bude připravena Mikulášská nadílka i v  místní zUŠ.

Rodiny s dětmi se mohou vydat například na představení  zimní 
příhody včelích medvídků, které odehraje Divadlo Krapet 
v  Domě kultury 7. prosince. Ve stejný den od 15 hodin bude 
Divadelní spolek Kroměříž hrát pohádku O Honzovi a hloupé 
víle Rozárce na výstavišti Floria. 

Právě výstaviště Floria pořádá v  průběhu adventu zajímavé 
akce. Od 6. do 14. prosince se můžete v rámci akce Floria Vánoce 
těšit na Velkou mikulášskou diskotéku s Maxim Turbulenc (6. 12.), 
Čertovské kouzelné odpoledne s  Jirkou Hadašem (7. 12.), vy-
stoupení dětí z místních MŠ a ZŠ (13. 12.) nebo na pravé andělské 
odpoledne s  dívčí skupinou 5ANGELS (14. 12.). Současně bude 
možné navštívit již 3. ročník zajímavé výstavy betlémů, která 
bude doplněna víkendovým jarmarkem.

V originální taneční show s  vánoční tematikou s  názvem Velká 
taneční přehlídka 2014 se v  pondělí 15. prosince v  18 hodin 
představí na Domě kultury taneční formace a nejúspěšnější 
taneční páry z Kroměříže. 

VáNOČNÍ TRHy  budou ve dnech 17. - 20. prosince připraveny 
také na Velkém náměstí. Tradičně si budete moci zakoupit 
řemeslné výrobky, inspirovat se ke koupi vánočních dárků a 
ochutnat různé pochutiny či teplé nápoje. Součástí vánočních 
trhů budou různá vystoupení dětí a studentů z  místních škol 
(17. a 18. 12.), živý betlém církevní ZŠ (18. 12.) a v sobotu 20. pro-
since přijede Coca-cola kamion se svou vánoční show.

Mc Klubíčko připravilo na 17. prosince odpoledne programy 
The Gingerbread Man and christmas a Francouzské Vánoce 
s Trotrem. 

Stejně jako v loňském roce i letos připravilo studio Kamarád pro 
rodiny s dětmi 6. prosince Vánoční bowling na Sportcentru Pará-
da. Ve dnech 22. a 23. prosince mohou rodiče využít akce Kou-
zelné Vánoce u Kamaráda, v jejímž rámci je připraveno akční 
hlídání s programem, obědem a dárečkem, ale také noční vánoční 
hrátky s přespáním. 

pŘEDVáNOČNÍ DOBU JISTě zpŘÍJEMNÍ I ŘaDa KONcERTŮ. 
Ve čtvrtek 11. prosince zahraje v  Domě kultury Hradišťan a Jiří 
pavlica, 17. prosince si vychutnejte Vánoční koncert smyč-
cového oddělení zUŠ Kroměříž, 18. prosince představí v  kině 
Nadsklepí svůj předvánoční program Konzervatoř p. J. Vejva-
novského, 20. prosince budete mít možnost opět v kině Nadsklepí 
sledovat přenos České mše vánoční v podání České filharmonie. 
Naživo si Českou mši vánoční budete moci poslechnout 25. pro-
since v kostele Blahoslavené Panny Marie a sérii koncertů ukončí 
Vánoční koncert Moravských madrigalistů 27. prosince opět 
v kostele Blahoslavené Panny Marie.
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1)         (2

Vánoční čas se vám pokusí zpříjemnit i v arcibiskupském zám-
ku, kde od 26. do 31. prosince budou pro veřejnost otevřeny 
reprezentační sály.  

Pro rockovější povahy se na Staré Masně chystá 26. 12. akce Ště-
pánské rockování s kapelou project F a rockem 70. a 80. let. 

Vánoční atmosféru můžete nasát i v  partnerském městě Nitra. 
Od 30. listopadu do 6. ledna jste zváni do Vánoční Nitry. Na 
Svatoplukově náměstí bude postaveno v termínu od 30. listopa-
du do 21. prosince Nitranské vánoční městečko a poslední den le-
tošního roku oživí oslavu Silvestra půlnoční ohňostroj. Pro občany 
Kroměříže stále v Nitře platí nabídka slev, jejichž výčet najdete na 
letáku, který je k dispozici v Turistickém informačním centru v Kro-
měříži. 

SILVESTROVSKé OSLaVy bude připravovat většina restaura-
cí. V  době uzávěrky zpravodaje svou nabídku předložil pivovar 
Černý Orel a restaurace Stará masna. U „orla“ začíná akce pos-
ledního dne v roce v 19 hodin, těšit se můžete na steaky, speciality 
k pivu, 5 druhů piv, živou muziku a půlnoční ohňostroj. Na 

Staré Masně se Silvestr ponese v duchu motta: „Knírek je ozdobou 
každého pána a nosí jej i kdejaká dáma“.

1. selský pivovárek na vánoční svátky uvařil speciál, který 
bude v prodeji na začátku prosince, a to i v dárkovém balení pod 
stromeček. Speciál ponese název Jesus christ Suprstár a půjde 
o polotmavé pivo, 13% speciál anglosaského pivního stylu India 
Pale Ale. pivovar Kroměříž s. r. o. připravil dárkovou kolekci 
svátečního piva řady Maxmilian. Kolekce je sestavena ze spod-
ně kvašených nefiltrovaných a nepasterizovaných piv. Dárková 
balení jsou v prodeji od listopadu v podnikové prodejně.

Vánoční balíčky sestavené z nabídky masáží, sportovních a well-
ness aktivit můžete pro vaše blízké pořídit v centru SportKM. Ne-
nechte si ujít nabídku exotických Khmerských masáží. 

aktuální adventní, mikulášskou, vánoční a silvestrov-
skou nabídku najdete na www.kromeriz.eu. pokud na těch-
to webových stránkách chcete i vy prezentovat svou za-
jímavou nabídku, kontaktujte nás na tel. 573 321 223 nebo 
na emailu veronika.kuklova@mesto-kromeriz.cz.                 (vk)
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Kroměříž, kostel Panny Marie

Kroměříž, Malý Val - kaple sv. Vincence de Paul

Kroměříž, ul. Koperníkovakaple sv. Kříže

Kroměříž, Psychiatrická léčebna -  kostel sv. Cyrila a Metoděje

Hradisko, kostel Všech svatých

Kroměříž, Milíčův sbor

Kroměříž, chrám sv. Cyrila a Metoděje, Slovanské nám. 23.00
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Věnec je po nazdobeném stromečku dalším 
důležitým symbolem Vánoc. Používá se jako 
ozdoba stolu, jako adventní svícen, zavěšením 
věnečků se dají nazdobit okna či dveře. 
Květinářství a zahradnictví už dnes nabízejí 
nejrůznější výrobky, věnce umělé i přírodní, se 
základem z jehličnanů nebo tújí, či z jiných ma-
teriálů, vybere si zkrátka každý podle svého vku-
su, podle interiéru, který si chce vyzdobit, i podle 
finančních možností. Není ale nad to zkrášlit si 
Vánoce vlastnoručně vyrobenými dekoracemi. 
Platí to i o věnci z  ořechů, jehož přípravu vám 
ukážeme.
potřebovat budeme: polystyrenový kor-
pus, jutu nastříhanou na pásy, neloupané 
burské oříšky, tavnou pistoli a ozdoby, 
koření, svíčky a stuhy na dotvoření (obr. 1).

a můžeme začít. Věneček nejprve obtočíme 
pásem jutoviny, aby nám bílý polystyren ne-
prosvítal mezi ořechy, můžeme použít i jinou 
hnědou nebo béžovou látku (obr. 2). Konce 
textilie přilepíme pomocí tavné pistole nebo 
zajistíme špendlíky. Pak začneme za použití 
pistole přilepovat buráky co nejblíže k  sobě. 
Ideální je vždy předem vyzkoušet, jak který 
ořech bude „pasovat“ (obr. 3). Olepujeme 
pouze horní stranu věnečku a boky, zadek 
necháváme pouze obtažený jutou. Chce to 
trochu trpělivosti a času, ale výsledek sto-
jí za to. Věneček je už sám o sobě zajímavý, 
takže při zdobení se řídíme heslem, že „méně 
znamená více“. Ideální je zdobit ho přírodními 
materiály, záleží opět na ostatní výzdobě in-
teriéru a především na tom, zda jej použijeme 
k zavěšení nebo jako ozdobu stolu (obr. 4, 5, 
6, 7). Při zdobení opět používáme lepící pistoli 
nebo špendlíky.                                                    (šak)
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Silvestrovské 
a novoroční oslavy 

Vážení milovníci kroměřížské 
historie, prosincovým číslem 
Kroměřížského zpravodaje za-
končíme seriál věnovaný rozvoji 
podnikání, živnosti a průmyslu v 
Kroměříži.
Poslední den roku, 31. prosin-
ce, slavíme svátek sv. Silvestra. 
Kněz, který přežil pronásledování 
křesťanů za císaře Diokleciána, 
se stal roku 314 papežem. Dnes 
tolik oslavovaný svátek se původ-
ně nespojoval s žádnými zvlášt-
ními zvyky a obyčeji. Silvestrov-
ská noc získala na významu, až 
když se v průběhu 16. století ve 
většině západokřesťanských zemí 
ustálil kalendář gregoriánský a 
počátek nového roku připadl na 
1. leden. Ani v našich zemích ne-
byla silvestrovská noc po dlouhou 
dobu ničím pozoruhodná. Lidé 
navštěvovali kostely, děkovali za 
všechno dobré v uplynulém roce 
a s modlitbou očekávali příchod 
roku nového. Podle lidové pověry 
hospodyně nesměla přes silves-

trovskou noc nechat viset prádlo, 
jinak by někdo zemřel. Teprve 
hospodářský rozvoj „století páry“ 
a občanská společnost s jejím 
civilním kalendářem proměnily sil-
vestrovskou noc v jednu z nejbuj-
nějších oslav roku. Na silvestrovský 
stůl se podávaly podobné nebo 
stejné pokrmy jako o Štědrém 
dnu. Teprve oslavy příchodu 
nového století na přelomu 19. a 
20. století proměnily silvestrovské 
oslavy v noc lukulského hodování. 
Nesmělo chybět pečené selátko, 
které zaručovalo šťastný konec 
každého podnikání, čočka, aby 
se rozmnožovaly peníze, a o sil-
vestrovské půlnoci horký ovar s 
křenem a jablky a bílá ovarová 
polévka s kroupami pro zdraví. Na 
stole se nesmělo objevit nic, co 
mělo peří, křídla nebo rychlé nohy, 
jinak by štěstí uletělo nebo utek-
lo k sousedům a majetek by se v 
novém roce rozletěl. Přání všeho 
nejlepšího v nadcházejícím roce 
pronášeli na hostinách o posled-
ním dni v roce již staří Římané. 
Kroměřížané nezůstávali s oslava-
mi Silvestra a konce roku pozadu. 
Ochotníci pořádávali poslední 

den roku tradiční divadelní před-
stavení, například v roce 1921 
zvali diváky na „výpravou frašku 
se zpěvy a tanci Lišák a Smola“.  
Silvestrovské oslavy pořádané 
Sokolem byly také velmi zábavné, 
naplněné humornými scénkami 
na nejrůznější témata a ukázkami 
z populárních oper. Diváci se také 
mohli těšit na sokolský orchestr 
a stolové zařízení. V lednu roku 
1911 kroměřížské noviny obsáhle 
referovaly o veselých sokolských 
oslavách Silvestra – na programu 
tehdy byla domácí opereta „Sym-
fonie“ a tisk se zmínil, že „jádro 
Sokola setrvalo až do novoročního 
oběda.“ Jeden z účastníků se 
tak rozveselil, že nenašel cestu 
domů a neplánovaně zavítal do 
jedné z oskolských domácností. 
Za výtržníka se přimluvil jeden 
z diváků, a proto byl přivolaným 
strážníkem propuštěn. 
Ve chvílích, kdy se loučíme s 
rokem starým a vítáme rok nový, 
býváme naplněni důležitými 
úvahami. Dáváme si různá před-
sevzetí a vzpomínáme na všechno 
krásné, čím nás starý rok obohatil 
a jaké nové zážitky nám přinesl. 

Pevně věříme, že vás ar-
chivní seriál zaujal, děku-
jeme vám za projevenou 
přízeň a kladný ohlas na 
naše články. Přejeme vám 
po vzoru starých Římanů 
šťastný a veselý nový rok 
a těšíme se na další set-
kávání na stránkách Kro-
měřížského zpravodaje. 

PhDr. Jitka Zezulová, 
Mgr. Martina Šlancarová

MZA Brno – SOkA Kroměříž

KROMěŘÍŽSKá HISTORIcKá OHLéDNUTÍ  XII.
Vážení čtenáři,

poslední díl letošního seriálu za-
bývajícího se historií města je tu, 
i otázka, kterou pokládáme, je pro 
tento rok poslední. V předchozím 
kole čtenářské soutěže jsme se 
ptali, od kterého roku bylo mož-
né pohřbívat zesnulé na nynějším 
kroměřížském hřbitově. Správná 
odpověď byla od roku 1911, hřbi-
tov je tedy využíván více než 100 
let.

ze správných odpovědí jsme 
vylosovali tyto výherce: 

Lukáš Horyna
Naděžda Vymazalová

Miroslav Vymětal

Otázka č. 12
Jaké pochoutky se podávaly 
na přelomu 19. a 20. století 

při silvestrovských oslavách?

Správnou odpověď označenou 
heslem „Soutěž“ posílejte do 
15. prosince na adresu zpravo-
daj@mesto-kromeriz.cz, nebo na 
adresu: Kroměřížský zpravodaj, 
Velké náměstí 115, 767 01 Kro-
měříž. (Nezapomeňte uvést svou 
adresu a telefonní kontakt.)
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Jmelí – symbol Vánoc a štěstí

Taky sledujete od jara koule jmelí 
rostoucí na nejrůznějších stro-
mech? Kdyby tak chtěly růst i 
trochu níž, aby se daly uříznout 
na vánoční svátky do vázy… Ale 
není třeba podléhat pesimismu, 

větvičky jmelí jde v adventním 
období koupit na vánočních trzích 
nebo v obchodech.
Jmelí, nebo-li Viscum, se označuje 
za poloparazitickou rostlinu, neboť 
jeho kořeny se sice napojí na cévní 
systém nejmladšího letokruhu 
stromu a odtud čerpají minerální 
látky, ovšem samo o sobě dokáže 
díky celoročnímu stále zelenému 
olistění asimilovat další organic-
ké látky fotosyntézou. U nás v Ev-
ropě můžeme potkat převážně 
jmelí s bílými plody rostoucím 
na listnatých stromech nebo s 
lehce nažloutlými bobulkami na 
stromech jehličnatých. V Asii jsou 

známé varianty s nažloutlými, 
oranžovými nebo červeně zbar-
venými plody. Rostlina může růst 
i třicet až čtyřicet let a díky lep-
kavému obalu semen se dokáže 
ideálně rozmnožovat pomocí 
drobného, především drozdo-
vitého ptactva. Rostlina je opřede-
na různými pověrami a mýty a pojí 
se k ní spousta zvyků. Využití má i 
v lékařství. Pomáhá proti bolesti 
hlavy, revmatickým problémům 
nebo zvýšené činnosti štítné žlázy, 
léčí hysterii, nádory a další on-
emocnění. Může ale i ublížit. Látky, 
které jmelí obsahuje, mohou ve 
větším množství podráždit trávicí 

trakt, způsobit průjmy a další nepří-
jemné reakce. Platí to zvláště u dětí. 
Traduje se, že jmelí bylo původně 
samostatně rostoucím stromem, 
ze kterého Josef vyřezal Ježíškovi 
kolébku. Tento strom ale Římané 
pokáceli a vyřezali z něj kříž, na 
kterém Ježíše ukřižovali. Proto 
zbytky stromu hanbou seschly 
do drobných keříků. Snítky z nich 
musí – jako výraz pokory – přinášet 
do domovů, kam byly darovány, 
štěstí a požehnání na celý další rok. 
A tak, jako si neumíme představit 
štědrovečerní večeři bez kapříka, 
nejde ani vynechat políbení pod 
jmelím.                                       (hr, šak)
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Vážení rodiče,
dovolujeme si vás pozvat k  vítání vašeho dítěte do života. Obřad se koná vždy 
v  sobotu v  obřadní síni Městského úřadu v  Kroměříži. Je možné domluvit se na 
individuálním termínu jen pro jednu rodinu, nebo na vítání pro tři rodiny. Vítání je 
určeno pro děti s trvalým pobytem v Kroměříži. Bližší informace vám sdělí na tel. 
573 321 181 (případně 573 321 180-2).  Těšíme se na vás a vaše miminko.                                                            

Slavnostní vítání malých občánků na kroměřížské radnici

Julie KrausováJolana Šálková

Nela Mrkvanová Sára Berčíková

Adéla Petříčková

Sňatky – říjen 2014
zuzana Ivánková, Kroměříž – Jan Nachlinger, Kroměříž
Hana Judasová, Střížovice – Michal Kuchař, Střížovice
Kristýna pavlíčková, Hulín – Martin Studeník, Hulín 
Hana Kopčilová, Praha – pavel albert, Praha
Dagmar churá, Lutopecny – Jakub Ševčík, Kvasice
Daniela Synová, Kroměříž – Marcel Sedlář, Kroměříž
Miroslava Kalabusová, Stříbrnice – petr Tvrdý, Modřice
Kateřina Bíbrová, Kroměříž – Jakub pospíšil, Kroměříž
Veronika churá, Roštín – Jiří zbořil, Divoky
Uvedeni jsou pouze ti snoubenci, kteří souhlasili se zveřejně-
ním v tisku.

Alex Tobias Odložilík

Adam Zavadil

Nela Králíková

František Černošek

Jáchym Juráň

12  2014

DOPISY
ČTENÁŘŮ

…a přišla i čarodějnice!
Na přelomu října a listopadu jsme 
na naší škole na Komenského 
náměstí slavili „All Hallows´Eve“, 
původně keltský svátek. Pro děti 
prvního stupně jsme připravili Hal-
loween party, jejíž součástí byly hry 
a soutěže, v  nichž spolu bojovaly 
týmy děvčat a chlapců. V  první ak-
tivitě zvané SPIDER RELAY se nám 
předvedli malí pavoučci. Následo-
vala hra číšníků - GHOST WAITER, 
při té děti servírovaly balónek, který 
jim neustále utíkal ze servírovacího 
tácu. Na řadu přišla i CANDY CORN 

RELAY, štafeta v  přenášení popcor-
nu a další atrakce. Oba týmy si vedly 
nadmíru dobře, nicméně děvčata na-
konec zvítězila. Na závěr odpoledne 
se konala skutečná párty, kde si děti 
pochutnaly na domácích perníčcích 
a tradičním anglickém nápoji, čaji. 
V  hodinách angličtiny si pak děti 
díky internetu prohlédly, jak se Hallo-
ween slaví v dalších zemích. Akce byla 
součástí meznárodního projektu, do 
něhož se naše škola zapojila pros-
třednictvím e-twinningu. 

Mgr. Marie Krčmářová, 
ZŠ Kroměříž, Komenského nám. 440

Halloweenské dílničky 
na zámoraví

Zámoravská škola ožila v před-
dušičkovém období halloweenskými 
dílničkami. Společně s učitelkami, 
vychovatelkami a dětmi se tady sešli 
i rodiče a prarodiče. Všichni dohro-
mady měli spoustu práce, ale šla jim 
„pěkně od ruky“. Přízemní prostory 
školy postupně ozdobily zářící nest-
vůrky z dlabaných dýní, zdobené 
skleněné svítilny mnoha velikostí i 
všemožná strašidla a strašidýlka… 
Ve čtyřech podzimních dílničkách 
tu spolu pracovalo na sto padesát 
dobrovolníků. Díky jejich nadšení a 
ochotě byla škola nádherně vyzdo-
bená a připravená na halloweenský 
večer.                 Kolektiv pedagogických 

pracovníků ZŠ Zámoraví Kroměříž

podzimní dílny 
v MŠ Žižkova

Také letos se pořádaly ve třídách 
Mateřské školy Žižkova tradiční 
tvořivé podzimní dílny. Do školy 
přicházeli rodiče s  dětmi, aby zde 
strávili společné chvíle při hromad-
né či individuální výrobě nejrůzně-
jších podzimně laděných předmětů. 
Ani letos samozřejmě nechybě-
la tvůrčí nála-
da, ve které se 
vyráběly dekora-
ce, které během 
celého podzimu 
posloužily jako 
krásná výzdoba 
nejen ve třídách, 
ale i v  celém 
areálu mateřské 
školy. Nejžáda-
nější tvůrčí surovi-
nou byla tento 

rok dýně – tradičně vydlabávaná 
nebo jinak různě zdobená. Při tom-
to podzimním tvoření rozhodně 
nechybělo drobné občerstvení, např. 
v  podobě teplého zázvorového 
čaje, a samozřejmě dobrá nálada. 
Všichni účastníci těchto akcí odchá-
zeli s  úsměvem na rtech a vidinou 
příštích tvořivých dílen v  době ad-
ventní.            Kolektiv mateřské školy

písně práce 
ve Stromě života

Na sv. Martina si personál domova 
Strom života pro klienty připravil 
odpolední zábavné vystoupení 
plné hudby. Každá písnička byla 
zaměřená na nějakou profesi a 
zaměstnanci si nacvičili i veselé 
scénky. A tak si naši klienti mohli 
připomenout, že nejtvrdší chléb 
má přeci jenom řidič, pánem lesa 
byl, je a bude vždy hajný, krátce za-
vzpomínali, jak se mávalo majoru 
Gagarinovi, jak léčil doktor Dam di 
dam, kdo je tady vlastně vedoucí a 
spoustu dalších profesí. Vystoupení 
se velmi líbilo jak klientům, rodin-
ným příslušníkům, tak i zaměst-
nancům samotným. K  pohoštění 
jsme klientům připravili obrácené 
řízky s  anglickou slaninou, které 
všem velmi chutnaly. 

Klienti i personál Stromu života

INFORMACE E.ON O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
8. 12. od 7 do 9 h - Kroměříž, Obvodová 0 - Kaufland Česká republika v.o.s.

Nejbližší volné 
termíny jsou:  
6. 12., 13. 12., 
17. 1. 2015 
a 31. 1. 2015.
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TRaDIČNÍ VáNOČNÍ SORTIMENT 
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Tři dny před oficiálním zahájením 
adventu se letos rozzářila vánoční 
výzdoba a především strom na 
Velkém náměstí v  Kroměříži. 
Rozsvícení vysokého smrku, je-
hož se ujal starosta města Jaroslav 
Němec, bylo vyvrcholením ce-
lodenního programu. Ten zahájil 
v  ranních hodinách adventní jar-
mark, kde si návštěvníci mohli za-
koupit nejrůznější řemeslné výrob-
ky, dárky, vánoční výzdobu a pochu-
tiny a také ve stáncích rozličné do-
broty ochutnat. Vzhledem k chlad-

nému počasí se podával na zahřátí 
punč nebo „svařák“. Odpoledne 
přišla na řadu vystoupení dětských 
souborů, jejichž členové předvedli 
svůj pěvecký i taneční um. Došlo 
i na mikulášskou a často také čer-
tovskou nadílku. Po již zmiňovaném 
rozsvícení vánočního stromu, který 
se letos může pochlubit zbrusu 
novým osvětlením, přišlo na řadu 
představení Divadla Kvelb s  ná-
zvem Andělé na kolečkách, jež 
uzavřelo příjemně strávený den 
v předsváteční atmosféře.           (šak)

Kouzlo Vánoc začalo v Kroměříži 
působit rozsvícením stromu

Foto na str.: J. Soporský


