
Opatření přijatá proti šíření ko-
ronaviru platí již více než šest 
týdnů. Pozitivní vývoj posled-
ních dní umožňuje postupně 
uvolňovat zákazy a omezení, 
stále je však třeba dbát opatr-
nosti a platná nařízení dodržo-
vat. Většina obyvatel Kroměříže 
tak zodpovědně činí, možná prá-
vě proto má Kroměříž a okolí ve 
srovnání s ostatními okresy Zlín-
ského kraje nízký počet nakaže-
ných nemocí Covid-19. 
Nejdůležitější stále zůstává dbát na 
ochranu úst a nosu, tedy používat 
respirátor, roušku, šálu, kapesník 
či jiný ochranný prostředek. Naří-
dila to kroměřížská radnice, poz-
ději totéž opatření vydal Zlínský 
kraj a nakonec i stát. 
„Jsem rád, že lidé situaci nepodce-
ňují. Chtěl bych všem zodpověd-

ným občanům poděkovat,“ uvedl 
starosta Jaroslav Němec. 
Nedostatek ochranných pomůcek 
pomáhala a pomáhá řešit radnice. 
Do šití textilních roušek se zapo-
jily pracovnice Městského úřadu 
v Kroměříži a učitelky základních 
škol, roušky přinášejí i někteří oby-
vatelé města. Radnice roušky po-
sílá mnohým organizacím, většinu 
jich průběžně rozdává veřejnosti. 
„Začali jsme 20. března a stále po-
kračujeme. Zájem lidí neupadá. 
Máme radost z toho, že drtivá vět-
šina občanů Kroměříže si uvědo-
muje závažnost situace a povin-
nost nosit roušky na veřejnosti 
dodržuje,“ dodala místostarostka 
Daniela Hebnarová.  Do místních 
částí i k jednotlivým obyvatelům 
města putovala v polovině dubna 
také desinfekce. Radnice obdržela 

1000 litrů od státu, dalších 1000 
litrů pak sama koupila. Město se 
postaralo o desinfikování zastávek 
městské hromadné dopravy, ně-
kterých sportovišť a dětských hřišť. 
Dvakrát denně jsou kvůli zamezení 
šíření nákazy koronavirem desin-
fikovány autobusy kroměřížské 
městské hromadné dopravy. „Je 
to nezbytné opatření pro ochranu 
cestujících i řidičů,“ poznamenal 
místostarosta Karel Holík. Autobu-
sy MHD jezdí od konce března v 
omezeném provozu vycházejícím 
z víkendových jízdních řádů, ve-
řejnost je využívá zcela minimálně. 
Od poloviny dubna je po zhruba 
měsíčním uzavření v provozu sběr-
ný dvůr na Zacharu, a to v běžné 
otevírací době. Město obnovilo 
mobilní svozy odpadů.

(pokračování na str. 2) 
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Vedení města pomáhá ze všech sil a i přes roušky se dívá 
do budoucna s optimismem

  

Vážení občané a čtenáři,

s  koronavirovou pandemií přišla 
těžká ale jedinečná doba. Situace, 
jež je nová pro nás všechny a nikdo 
s ní nepočítal. Nese s sebou bohužel 
negativní věci, ale i spoustu pozitiv-
ních chvil. Na ty pozitivní se musí-
me upínat, protože v těch je právě 
šance a naděje. Příležitost zamyslet 
se a výzva něco změnit. Zastavit 
se v  životě a trávit volné chvíle se 
svými rodinami. Dnešní doba je až 
moc uspěchaná a radostných chvil 
a maličkostí si často přestáváme 
vážit. Ale co je nejhorší, stalo se to 
zvykem a přestáváme si uvědo-
movat, že nám někdy život protéká 
pod rukama. 
Každá mince má dvě strany. Nane-
štěstí temnou stránkou je nelehká 
situace pro podnikatele a živnost-
níky, na které tato doba dopadá 
v nepříznivém světle. Proto se sna-
žíme pomoci, co nejvíce je v našich 
silách. Bohužel nemáme takové 
prostředky jako stát, ale nebudeme 
a hlavně nechceme sedět s rukama 
složenýma v  klíně. Mimo ostatní 
opatření pro občany města jsme 
také přichystali program Peněžité 
pomoci pro drobné podnikatele, 
kterým se snažíme pomoci s  ná-
jmem v prostorách od soukromní-
ků. Ten stojí hned vedle pomoci pro 
nájemce v  městských nemovitos-
tech, ve kterých můžeme nájemné 
ovlivňovat přímo.
Moc si vážím toho, že fungujeme 
jako společnost, která si umí a chce 
vzájemně pomoci. Jako národ a 
město jsme se semkli a dokážeme si 
poradit i bez pomoci státu, který se 
probudil o měsíc později. Doufám, 
že tuto dobu prožijeme všichni ve 
zdraví, a děkuji všem, co pomáhají 
překonat ostatním tuto obtížnou 
cestu k lepším zítřkům.

Vratislav Krejčíř
místostarosta

Foto: M. Nehodová



Občanské průkazy a cestovní pasy, 
kterým skončila platnost po 1. 
březnu, a řidičské průkazy, jejichž 
platnost skončila během nouzové-
ho stavu, tedy od 12. března, lze po 
dobu trvání nouzového stavu nadá-
le používat. „Občané nemají podle 
ministerstva vnitra povinnost tyto 
doklady odevzdat úřadům a mohou 
se jimi po dobu trvání nouzového 
stavu prokazovat,“ uvedla Ivana 
Bukovská, vedoucí odboru občan-
sko-správních agend kroměřížské 
radnice.

V praxi to znamená, že lidé se na 
území České republiky mohou pro-
kazovat i výše zmíněnými doklady. 
Je-li občan držitelem alespoň jed-
noho platného dokladu, 
občanského průkazu, 
cestovního pasu nebo ři-
dičského průkazu, měl by 
ale prokázat svou totož-
nost některým z těchto 
stále platných dokladů. 
Lidé, kterým skončila 
platnost řidičského prů-
kazu, mohou na území 

České republiky nadále řídit moto-
rové vozidlo skupiny, pro kterou jim 
byl propadlý řidičský průkaz vydán.
„Po dobu trvání nouzového stavu 

tak držitel řidičského průkazu, jehož 
platnost skončila během nouzové-
ho stavu, není povinen odevzdat 
průkaz příslušnému obecnímu úřa-
du obce s rozšířenou působností,“ 
řekla Bukovská. Podle ní nebudou 
mít s občanským průkazem propad-
lým po 1. březnu 2020 potíže ani 
senioři, kteří si přijdou na poštu pro 
důchod. „S ohledem na stanovis-
ko ministerstva vnitra je na takový 
občanský průkaz pohlíženo jako na 
platný a důchod by tak měl být vy-
dán,“ uzavřela Bukovská.                  (jv)
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Kroměřížská radnice pomůže pod-
nikatelům podnikajícím v pronaja-
tých prostorách na území města, 
kterých se dotklo povinné uzavření 
provozoven na základě opatření 
vlády proti šíření nákazy korona-
virem. Zastupitelé schválili, že pro 

tyto účely uvolní tři 
miliony korun. „Ža-
datel může získat pří-
spěvek ve výši jedno-
ho měsíčního nájmu, 
a to až do maximální 
částky 20 tisíc korun,“ 
uvedl starosta Jaro-
slav Němec.
Podpora je určena 
pro osoby samostat-
ně výdělečně činné 
a pro podnikatelské 
subjekty, které mají 

provozovnu na území města Kro-
měříže a jejichž celkový obrat za 
minulé účetní období nepřekročil 
pět milionů korun. Nájemní smlou-
vu musí mít uzavřenou minimálně 
na rok a před datem 14. března 

2020. Náklady na nájemné se počí-
tají bez záloh na energie a ostatní 
služby. Žadatel také nesmí mít ne-
splacené závazky vůči městu a jeho 
organizacím.
Vyplnit musí žádost, která je na 
internetové stránce https://kro-
meriz.grantys.cz, k  ní přiložit kopii 
nájemní smlouvy, doklad o zapla-
cení nájemného před 30. březnem 
2020 a čestné prohlášení, že ke 
dni 13. března provozoval živnost 
uvedenou v  žádosti a o den poz-
ději musel provoz v  ní na základě 
usnesení vlády přerušit, že jeho ob-
rat v minulém účetním období ne-
přesáhl pět milionů korun, že není 
v nájmu v prostorách města, nemá 
nesplacené závazky vůči městu 
a jeho organizacím a že uvedené 

náklady na nájemné souvisí s jeho 
podnikáním.
„Žádosti je možné podávat do ne-
děle 10. května. Naší snahou je, 
abychom žádosti rychle zpracovali, 
rada města o nich následně roz-
hodla a abychom peníze podnika-
telům poslali na účty ještě během 
května,“ poznamenal místostarosta 
Vratislav Krejčíř.                               (jv)

Město finančně podpoří podnikatele poškozené  pandemií koronaviru

(dokončení ze str. 1)
Mezi 1. a 17. dubnem proběhl zápis 
dětí narozených od 1. září 2013 do 
31. srpna 2014 a těch, které měly 
odklad, do prvních tříd. Uskutečnil 
se bez přítomnosti dětí. Město se 
také snaží pomoci místním podni-
katelům. Těm, kteří působí v měst-
ských prostorách a jejichž činnost 
byla přímo dotčena omezením 
provozu v souvislosti s opatřeními 
státu proti šíření nákazy koronavi-
rem, odložilo splátky nájemného od 
1. dubna 2020 do doby ukončení 
nouzového stavu. Zastupitelé poté 
schválili Program peněžité pomoci 
podnikatelům v Kroměříži. „Jedná 
se o peněžitou pomoc související s 
přerušením podnikatelské činnosti, 
a to pro subjekty, kterých se dotklo 
povinné uzavření provozoven na zá-
kladě usnesení vlády a splňují i další 
podmínky,“ upřesnil místostarosta 
Vratislav Krejčíř.

Radnice a její pracovníci se snaží o 
co nejširší informovanost obyvatel 
města. Spustila nový web https://
koronavir.mesto-kromeriz.cz, kde 
lidé najdou informace související 
s epidemií. Kromě tiskových zpráv 
publikovaných na webu a zasíla-
ných do médií využívá i sociální 
sítě Facebook a Instagram i místní 
rozhlas a také vytvořila informační 
letáky s  praktickými informacemi. 

Město zřídilo informační telefonní 
linku pro občany města, především 
však pro seniory a osoby se zdravot-
ním handicapem. Pracovník měst-
ského úřadu jim na telefonním čísle 
720 744 886 v pracovní dny od 8 do 
15 hodin poskytne informace souvi-
sející s nákazou koronavirem.
Seniorům a zdravotně postiženým, 
kteří nemají možnost zajistit si sami 
nákupy, je určena telefonní linka 720 
744 884, na níž se mohou v pracov-
ní dny od 8 do 15 hodin obrátit na 
pracovníka radnice, který jim nákup 
zprostředkuje. „Nakupovány jsou zá-
kladní potraviny, drogistické potře-
by, léky a zdravotnické potřeby do 
částky 500 korun na osobu. Zajištění 
nákupu a dovoz je bezplatné, hradí 
se pouze hodnota nákupu,“ řekl mís-
tostarosta Vít Peštuka.
Od pondělí 20. dubna je městský 
úřad opět otevřený. V pondělí a ve 
středu jsou budovy přístupné ve-

řejnosti po celou pracovní dobu, v 
úterý, ve čtvrtek a v pátek se dovnitř 
dostanou jen předem objednaní 
klienti. „Objednáním e-mailem, te-
lefonicky nebo přes elektronický ob-
jednávkový systém na webu města 
se občané vyhnou frontám. Úřad je 
sice otevřený, ale platí přísná bez-
pečnostní pravidla kvůli zamezení 
šíření nákazy koronavirem,“ upozor-
nila tajemnice městského úřadu Ve-
ronika Škrabalová.
Městský úřad pro snazší komunikaci 
s občany stanovil telefonní čísla na 
každý odbor, která jsou v provozu 
po celou pracovní dobu a na kte-
rých se lidé domluví s úředníky na 
vyřízení svých záležitostí, viz https://
www.mesto-kromeriz.cz/aktuality/
tiskove-zpravy/kontaktni-telefonni-
cisla-na-odbory-mestskeho-uradu/.

(red)
Informace jsou aktuální ke dni 

uzávěrky Kroměřížského zpravodaje.

AKTUALITY

Občanské a řidičské průkazy propadlé po 1. březnu lze nadále používat

Foto:  J. Němec

Foto: ilustrační

Foto: ilustrační



Hodiny na radniční 
věži projdou 
důkladnou opravou
Atypické hodiny na radniční věži, 
které tvoří dvojice ciferníků - ho-
dinový nahoře a minutový dole - 
čeká oprava. „Na čtyřstranné věži 
radnice na Velkém náměstí jsou 
celkem čtyři komplety ciferníků, 
které originálním způsobem uka-
zují čas. Oprava by měla zaručit 
nejen správný chod hodin, ale 
také vzhled odpovídající skuteč-
nosti, že hodiny zdobí jednu z do-

minant Kroměříže,“ uvedl starosta 
města Jaroslav Němec. Všechny 
čtyři komplety hodin projdou 
opravou skeletového ciferníku, 
součástí provedených prací bude 
také renovace ručkových soukolí, 

kompletního mechanismu roz-
vodu k  ručičkám, renovace sa-
motných ruček a aplikace zlacení 
čtyřiadvacetikarátovým zlatem na 
indexy číselníku a ozdobné prvky 
ručiček. Vše by mělo odpovídat 
původnímu provedení a vzhledu. 
V  případě, že renovace nebude 
kvůli přílišné degradaci materiálu 
možná, bude materiál nahrazen 
novým – jedná se především o re-
pliky skruží ciferníků. 
„Dodavatelem a zhotovitelem 
prací je Daniel Machač – HODI-
NÁŘ z  Rýmařova. Částka, kterou 

mu město za opravu hodin včetně 
demontáže, montáže a dopravy 
zaplatí, je 497 600 korun,“ dodala 
vedoucí radničního odboru regio-
nálního rozvoje Simona Prečano-
vá. Město požádalo na renovaci 
hodin o dotaci z fondů na restau-
rování kulturních památek Zlín-
ského kraje, zatím ale není zná-
mo, zda bude dotace přidělena a 
v jaké výši. Ciferníky jsou v havarij-
ním stavu, proto je jejich renovace 
nezbytně nutná.  Práce by měly 
být dokončeny nejpozději v říjnu.

(šak)                                    
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Město Kroměříž se připravuje na znovuotevření jím zři-
zovaných školek. „V  těchto dnech zástupci jednotlivých 
mateřských škol oslovují rodiče dětí a zjišťují, jaký mají 
zájem o zprovoznění školky,“ uvedl vedoucí radničního 
odboru školství mládeže a tělovýchovy Jiří Pánek.
Od 25. května budou – za dodržení předem stanovených 
podmínek - otevřeny základní školy pro děti navštěvují-
cí první stupeň. Ve stejném termínu by se mohly otevřít 
v Kroměříži i školy mateřské. Záleží na vyjádření rodičů. 
„V případě malého zájmu bychom zprovoznili jen někte-
ré mateřské školy, ale jsme připraveni i na otevření všech 
předškolních zařízení. Rozhodnutí je jen a jen na rodičích, 
zda budou chtít obnovit docházku svého dítěte do škol-
ky,“ řekla místostarostka Daniela Hebnarová a dodala, že 
někteří rodiče se již na možnost a termín otevření mateř-
ských škol dotazují.
Také v mateřských školách bude třeba dodržet předem 
daná pravidla a nařízení, počítá i s  nákupem nových, 
snadněji desinfikovatelných hraček a pomůcek.
Při oslovení rodičů se budou ředitelky jednotlivých ško-
lek dotazovat také na zájem o provoz mateřských škol 
v letních prázdninových měsících.                                     (šak)    

Informace jsou aktuální 
ke dni uzávěrky Kroměřížského zpravodaje.

Děti by se mohly vrátit 
do školek 

již koncem května

Nižší odměny členům předsta-
venstva i dozorčí rady společnosti 
Vodovody a kanalizace Kroměříž 
(VaK) bude prosazovat kroměříž-
ská radnice. „Navrhl jsem, aby mě-
síční odměny i podíl na zisku spo-
lečnosti byly sníženy o 30 procent. 
Máme tento záměr v  programo-
vém prohlášení koalice a považuji 
tento krok za správný,“ uvedl sta-
rosta Jaroslav Němec, který je zá-
roveň předsedou představenstva 
VaK. Zastupitelé rovněž schválili, 
aby město na červnové valné 
hromadě VaK zastupoval Jaroslav 
Adamík.

Členové představenstva a dozor-
čí rady VaK, kteří jsou ve městech 
a obcích v  uvolněných funkcích, 
tedy vykonávají na plný úvazek 
pozice starostů či místostarostů, 
odměny za působení v  orgánech 

VaK neberou. Ostatním členům 
náleží měsíční odměna a také na 
konci roku podíl na zisku společ-
nosti. „Snížení těchto odměn je 
nutné. Srovnával jsem odměny 
v  jiných tuzemských vodáren-
ských společnostech a odměny ve 
VaK Kroměříž jsou vyšší, což chce-
me napravit,“ dodal místostarosta 
Vratislav Krejčíř, který je členem 
představenstva VaK. Podle Něm-
ce bude Kroměříž na valné hro-
madě také prosazovat, aby VaK 
vyplatil za rok 2019 za jednu akcii 
11 korun. „Společnost je zdravá a 
může si to dovolit. Většinu akcií ve 

VaK drží města a obce, kterým se 
nyní kvůli opatřením souvisejícím 
s nákazou koronaviru sníží daňové 
příjmy. Proto považujeme za nut-
né zachovat výši podílu na zisku 
společnosti ve stejné výši, jako 
tomu bylo loni. Pro města a obce 
to bude jistě vítaným příspěvkem 
do rozpočtu. A spokojeni budou 
jistě i menší soukromí akcionáři,“ 
doplnil Němec. 
Zástupci Kroměříže nadále ve VaK 
prosazují zachování přijatelné ceny 
vody pro občany a obnovu vo-
dárenské infrastruktury s  pomocí 
dotací.                                                     (jv)

Kroměříž chce snížit odměny představitelům VaK Kroměříž

Foto:  Š. Kučerová

AKTUALITY

Pracovníci společnosti ENERGO CHOCEŇ zahájili práce na opravě technologie 
chlazení na zimním stadionu. Jako první přijde na řadu demontáž mantinelů, 
odvoz a likvidace kapalin a přípravné práce na samotnou stavbu. Akce vyjde 
na 36 milionů korun, město na opravu získá dotaci zhruba 7,7 milionu korun 
ze Státního fondu životního prostředí. Oprava je plánována tak, aby neohrozi-
la začátek příští hokejové sezony, hotovo by mělo být v červenci. „Stavba si sa-
mozřejmě vyžádá bezpečnostní opatření, objekt strojovny i prostor za zimním 
stadionem tak bude ohrazen a veřejnosti nepřístupný. Budeme se ale snažit 
zachovat přístup na skatepark a na tenisové kurty,“ uvedl místostarosta Karel 
Holík.                                                                                                                                                                       (jv)

Foto: J. Vondrášek
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Foto: Š. Kučerová

Více než 15 tisíc roušek ušily úřed-
nice kroměřížské radnice a učitelky 
městem zřizovaných základních 
škol. „Je to neuvěřitelný výkon, kte-
rý si zaslouží velké uznání. Mám ra-
dost z toho, že se v těžké chvíli, kdy 
se nedostávalo ochranných pomů-
cek, našlo na městském úřadě i ve 
školách takové množství lidí ochot-
ných pomoci. Rád bych ale ocenil i 
řadu dalších švadlenek, které se ve 
městě i v místních částech staraly o 
to, aby lidé měli roušku, která chrání 
před nákazou koronaviru. Jsem na 
vás na všechny hrdý,“ uvedl starosta 
Jaroslav Němec.
„Nedokázala bych sedět a dívat se, 
aniž bych nějak pomohla. Musela 
bych se sama za sebe stydět,“ vyjád-
řila Markéta Látalová z odboru soci-
álních věcí a zdravotnictví pohnut-
ky žen, které v březnu bez váhání 
usedly k šicím strojům. „Ze dne na 
den se zavřely obchody, lidé mohli 
na ulici jen s rouškou a já jsem vi-
děla, že mnozí mají vážný problém. 
Začala jsem s kolegyní první den 
stříhat domácí prostěradla. Druhý 
den naštěstí vláda povolila otevření 
obchodů a látkami a mohli jsme to 
na úřadě rozjet ve velkém,“ doplnila 

vedoucí útvaru interního auditu a 
vnitřní kontroly Martina Pinďáková.

Do akce se zapojily i ženy, pro kte-
ré šití není koníčkem. „Moc šít ne-
umím, ale řekla jsem si, že je lepší 

alespoň nějaká pomoc než žádná. 
Na začátku mi šití trvalo déle, někdy 
zlobil šicí stroj, skládání a stříhání 
roušky podle šablony také zabere 
nějaký ten čas. Mám dobrý pocit z 
toho, že jsem mohla nějakým způ-
sobem přispět a být v této chvíli 
užitečná,“ poznamenala Kateřina 
Vozihnojová z oddělení sociálně 
právní ochrany dětí.
Šití roušek podle zapojených žen 
kolektiv na radnici i ve školách utu-
žil. Na úřadě se do něj zapojily tři 
desítky žen, ve školách jich bylo asi 
40, z toho například 14 na ZŠ Oskol. 
„Pevně věřím, že v našem státě lás-
ka, ochota, sebeobětování, pomoc 

druhým, pracovitost a disciplína 
zvítězí nad tímto neřádem. Jsem 
moc ráda, že velké množství lidí 
ukázalo těm, co pomoc potřebují, 
že v tom nejsou sami. Hluboce jsem 
si uvědomila obětavost a náročnost 
práce všech záchranných složek, 
která je mnohdy vnímána jako sa-
mozřejmost a s nevděkem,“ dodala 
Látalová.
Roušky putovaly zdarma právě ke 
složkám integrovaného záchranné-
ho systému, do nemocnice, psychi-
atrické nemocnice a léčebny dlou-
hodobě nemocných. Město jimi 
vybavilo také sociální služby, lékaře, 
řidiče MHD a zaměstnance radnice 
i městem zřizovaných organizací. 
Několik tisíc roušek, které povinně 
zakrývají obličej a ústa každého 
občana, radnice v neposlední řadě 
rozdala obyvatelům Kroměříže.   (jv)

Úřednice a učitelky ušily více než 15 tisíc roušek. 
Pomohly jsme rády, shodují se

Foto: Š. Kučerová
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Cyklistům usnadní cestování v Kroměříži změny 
dopravního značení

Kroměřížská radnice chystá novin-
ky, které cyklistům zpříjemní pohyb 
po městě. „Již v loňském roce jsme 
sestavili návrh na změny v cyklodo-
pravě, nyní nastal čas na jejich rea-
lizaci. Navrhovaná opatření, která 
již mají konkrétní podobu, jsou vý-
sledkem práce koordinátora měst-
ské mobility, jenž vycházel z  Plánu 
městské mobility s  ohledem na 
podněty členů spolku Kolem KM,“ 
uvedl místostarosta Karel Holík. 
V současné době probíhá přípravná 
fáze realizace projektu. Zahrnuje 
zpracování projektové dokumen-
tace na základě odborných návrhů, 
vyjádření a schvalování ze strany 
Policie ČR a vlastníka komunikací, 

jímž není jen město Kroměříž. „Poté 
bude vydáno rozhodnutí, které 
umožní změny dopravního značení. 
Ty se budou provádět postupně a 
hotovy by měly být do konce letoš-
ního roku,“ doplnil vedoucí odboru 
služeb Lambert Hanzal. Město na 
realizaci projektu vyčlenilo v  roz-

počtu na rok 2020 částku 1,1 milio-
nu korun.
Opatření zahrnují vytvoření dělené 
stezky v  Nádražní ulici, na mostě 
přes řeku Moravu a v  ulicích Ob-
vodová, Spáčilova, Osvoboditelů a 
Vejvanovského, vznik cyklopruhů 
nebo cyklopiktogramů v  ulicích 
Svatopluka Čecha, Koperníkova, 
Kotojedská, Gorkého, Na Lindovce, 
Velehradská včetně kruhového ob-
jezdu a vytvoření smíšené stezky 
v ulicích Hulínská, Kaplanova, Hav-
líčkova, Obvodová, Tovačovského a 
Kotojedská. 
Interaktivní mapu navrhovaných 
změn najdou zájemci na: https://
tinyurl.com/y2x6p3uj.                    (šak)

Radnice vybrala firmu, která 
postaví přístřešek u sportovního 

areálu v Postoupkách
Přístřešek u sportovního areálu v  části Postoupky, 
který radnice dokončila v roce 2018, postaví společ-
nost AB stavby z obce Košíky na Uherskohradišťsku. 
Rozhodla o tom městská rada. „Oproti předpokláda-
ným nákladům nabídla cenu asi o 200 tisíc korun niž-
ší, tedy necelých 1,5 milionu korun,“ uvedl starosta 
Jaroslav Němec.
Po dokončení této akce budou mít obyvatelé Po-
stoupek k  dispozici areál, který jim bude sloužit ke 
sportu i k pořádání kulturních akcí. Hotovo by mělo 
být do léta. Přístřešek je navržen jako lehká dřevěná 
sloupová konstrukce zastřešená dřevěným krovem. 
„Sloupy budou osazeny na trny a betonové patky. 
Prostor v přístřešku bude dlážděný, okolo něj bude 
trávník,“ popsala Zuzana Kytlicová z  radničního od-
boru investic.
V  areálu bude vybudována nová elektroinstalace 
včetně osvětlení a také kanalizace. Jelikož se stavba 
nachází poblíž Věžeckého potoka, musí být demon-
tovatelná, aby v případě záplav neohrožovala okolí.                                                                                 

(jv)           

Úřednice vydávající občanské průkazy, pasy a řidičáky 
chrání nové štíty na obličej

Ochranné štíty na obličej mají k dispozici úřednice 
kroměřížské radnice, které vydávají občanské prů-
kazy, pasy a řidičské průkazy. Úřadu je zdarma po-
skytl Pavel Sommer z firmy Svět zdobení Kroměříž. 
„Je to pro nás velmi důležitá pomůcka. V případě, 
kdy občan kvůli pořízení fotografie musí sundat 
roušku, totiž úřednici pořizující fotografii jen její 
rouška neochrání,“ uvedla místostarostka Daniela 
Hebnarová.
Podle vedoucí odboru občansko-správních agend 
Ivany Bukovské úřednice nyní fotografují žadatele o 
výše zmíněné doklady jen ve výjimečných případech, 
a to po předchozí telefonické či e-mailové domluvě.                          

(jv)Foto: J. Vondrášek

Město Kroměříž neuspořádá veřejné pi-
etní akty, které připravuje každoročně na 
první květnový týden jako připomínku 
osvobození města i celého Českosloven-
ska od německých okupantů. Kvůli nebez-
pečí šíření nákazy koronaviru a s ohledem 
na zdraví obyvatel města a nařízení vlády, 
které zakazuje shromažďování více osob a 
zakazuje pořádání akcí s 
účastí veřejnosti, se radni-
ce rozhodla shromáždění 
s položením věnců zrušit.
„Pietní akty u památníku 
rumunských vojáků na 
náměstí Míru a u hrobu 
generála Ludvíka Svobo-
dy na městském hřbitově 
se neuskuteční. Nahradí-
me je tichou vzpomínkou, 
které se zúčastní pouze 
zástupci vedení města,“ 
uvedl starosta města Jaro-
slav Němec.

Květnové dny roku 1945 spjaté s osvobo-
zením si každoročně připomínají Kromě-
řížané, zástupci vedení radnice i členové 
nejrůznějších organizací z regionu. Pietní 
vzpomínkové akty s položením věnců jsou 
příležitostí k setkání pamětníků a k připo-
menutí nelehkého období českých i světo-
vých dějin.                                                    (šak)

Veřejné pietní akty na začátku května 
se neuskuteční

Foto:J. Soporský

Městská policie letos získá 
dva nové ukazatele okamžité 
rychlosti motorových vozidel. 
„Budou instalovány v  lokali-
tách, kde nám stávající mě-
ření prokázala, že řidiči zde 
rychlost překračují. Věřím, že 
informační ukazatele budou 
alespoň některé řidiče mo-
tivovat k  tomu, že rychlost 
překračovat nebudou,“ uvedl 
starosta Jaroslav Němec.
Podle ředitele městské poli-
cie Libora Kubiše budou data 
získaná z informačních ukaza-
telů okamžité rychlosti slou-
žit jako podklad pro případ-
né častější měření rychlosti 
strážníky. „Naším cílem není 
represe, takže slušných řidi-
čů se tato činnost nedotkne. 
Pokutován bude jen ten, kdo 
nejvyšší povolenou rychlost 
nedodržuje,“ dodal Kubiš.
Radní rozhodli, že dva uka-
zatele okamžité rychlosti 
motorových vozidel dodá 
společnost Movibio z Bocho-
ře na Přerovsku. Nabídla za 
oba přístroje cenu 325 tisíc 
korun. V ulicích města je nyní 
již instalováno sedm infor-
mativních měřičů rychlosti.

                                     (jv)

Městská policie 
získá dva nové 

ukazatele rychlosti 
automobilů



6

SPOLEČNOST 5  2020

Současné problémy by mohly posílit zájem o domácí turismus

Oblasti kultury a cestovního ru-
chu patří k těm, které vládní opat-
ření proti pandemii koronaviru 
postihly plným úderem. V  Kro-
měříži je má na starosti vedoucí 
odboru kultury a cestovního ru-
chu Pavel Zrna, který stručně po-
psal, jak se situace podepsala na 
dění a aktivitách našeho města.  

Jak se epidemie koronaviru pro-
jevila na činnosti vašeho odboru?
S ohledem na razantní opatření vlá-
dy je koronavirová pandemie pro 
oblast kultury cestovního ruchu na-
prosto fatální a odbor to pocítil už 
v samotném počátku. Pomineme-li 
přímá preventivní opatření, která 
omezila běžný chod úřadu, museli 
jsme přehodnotit prakticky veške-
rou dosavadní činnost. V  kultuře i 
v  cestovním ruchu se akce i kam-

paně chystají s velkým předstihem. 
Teď je všechno jinak a nevíme na jak 
dlouho.

Jaké akce jste museli zrušit?
Ze dne na den prakticky přestal exi-
stovat kulturní život města. Nejvíce 
do pocítil Dům kultury, nejede kino, 
zavřená je knihovna. Nejde ale jen o 
kulturní akce. Zastavili jsme marke-
tingové aktivity v  médiích, museli 
jsme rušit nasmlouvané termíno-
vané kampaně, přestal vycházet 
Kulturní servis, pandemie zastavila i 
takové samozřejmé záležitosti, jako 
jsou gratulace jubilantům nebo 
třeba květnové pietní akty s  účastí 
zahraničních ambasád. A komuni-
kujeme s  ostatními organizátory, 
kteří s obavami sledují vývoj nákazy. 
Někteří své akce ruší a přesouvají na 
příští rok, jiní hledají náhradní ter-
míny a doufají, že to vyjde. Rozsah 
dopadů na kulturu a cestovní ruch 
skutečně nemá obdoby. 

Najdete pro některou z  akcí po-
řádaných městem náhradní ter-
mín?
Z těch velkých, které pořádá přímo 
náš odbor, je nejblíž Vybarvený 
běh. Rekordní zájem o letošní roč-
ník pandemie utnula a teď všichni 
čekáme, co bude dál. Tradiční červ-
nový termín je bohužel minulostí. 
Pokud vláda přes prázdniny povolí 
festivalové akce, Vybarvený běh by 

se mohl uskutečnit ve dnech 14. a 
15. srpna. Pokud ne, nezbyde než 
akci odložit na příští rok. 

Zkuste si prosím trochu zavěštit. 
Jaká bude letošní letní turistická 
sezona?
Je předčasné hovořit o cestová-
ní, když máme uzavřené hranice 
a doma omezený pohyb. A v  tuto 
chvíli bohužel není vůbec jasné, 
kdy a v jakém rozsahu tato opatření 
skončí a zda vůbec ještě půjde le-
tošní sezonu zachránit. Přeshraniční 
turismus teď prakticky neexistuje 
a obávám se, že i po uvolnění těch 
nejpřísnějších opatření bude ces-
tování do a ze zahraničí obtížné. 
Vůbec netušíme, jak krize zamává 
s  leteckou dopravou, s  cestovní-
mi kancelářemi, s  kupní silou lidí. 
Pokud už někdo vůbec vycestuje, 
bude velmi, velmi opatrně vybírat 
cílovou destinaci. A to platí jak o na-

šich občanech, tak o zahraničních 
turistech. Budu doufat v optimistic-
kou variantu, že do léta budou moci 
lidé cestovat aspoň po naší zemi a 
současný výpadek se aspoň trochu 
vykompenzuje větším zájmem o 
domácí turismus. O to větší úsilí bu-
deme muset vynaložit, abychom to 
pozitivně pocítili i v Kroměříži. Hlav-
ně doufám, že tuto krizi přečkají 
všichni naši provozovatelé turistic-
kých služeb. 
 
Jak se podle vás změní oblast ces-
tovního ruchu po epidemii koro-
naviru?
Zřejmě skončily zlaté časy v té po-
době, jak je známe. Ale jsem optimi-
sta a všechno zlé je k něčemu dob-
ré. Už řadu let se například mnohé 
profláknuté turistické oblasti potý-
kají s  nadměrným turismem. Ab-
sorpční kapacita některých destina-
cí prostě nestíhá, což má devastující 
vliv na přírodu i místní obyvatele. 
Teď možná budou lidé při výběru 
cílové destinace opatrnější, přelid-
něným lokalitám se začnou vyhýbat 
a přál bych si, aby začali objevovat 
trochu jinou krásu a hodnoty. Mož-
ná budou v  této souvislosti pre-
ferovat individuální turistiku před 
hromadnými zájezdy a možná ně-
kteří teprve teď ocení, jaké skvosty 
máme doslova za svými humny. 
Přesně to je příležitost pro Kroměříž.  

(red)

Vratné kelímky představí dominanty 
města i zajímavé akce

Veřejná soutěž na podobu vratných kelímků, které bude město a další orga-
nizace využívat při svých akcích, má vítěze. Autorkou nejzdařilejšího grafic-
kého návrhu, který vybrala hodnotící komise z celkem třinácti přihlášených, 
a výherkyní částky 7777 korun je Kateřina Blahutová z Kroměříže. „Vítězná 
grafika kelímku přestaví ve zjednodušené podobě svému majiteli některé 
dominanty města i zajímavé společenské, kulturní či sportovní akce a aktivi-
ty spojené s Kroměříží,“ uvedl starosta Jaroslav Němec. 
Lidé při troše fantazie poznají na obrázcích zámeckou věž, rotundu i králičí 
kopec v Květné zahradě, festival vojenských hudeb, Advent na radnici, arci-
biskupské zámecké sklepy či Tizianův slavný obraz Apollo a Marsyas. „Návrh 
ilustruje sérii zážitků a aktivit, které dělají Kroměříž jedinečnou. Návštěvníci 
města i místní se mohou ztotožnit s některým 
z  autentických zážitků. Kelímek hraje roli věr-
ného společníka při jejich dobrodružstvích,“ 
vysvětlila autorka vítězného návrhu. Město 
v současné době hledá výrobce kelímků. „Od 
využití vratných kelímků si slibujeme snížení 
množství plastového odpadu, zvláště při pořá-
dání kulturních a společenských akcí pod širým 
nebem,“ dodal místostarosta Vratislav Krejčíř. 
Kelímek bude zároveň zajímavým a funkčním 
propagačním předmětem, který bude k dispo-
zici při nákupu nápoje, ale také jako suvenýr 
v informačním centru.                                            (šak)

Vybarvený běh v červnu nebude, 
město by ho chtělo uspořádat v srpnu

Pandemie koronaviru postupně 
ruší či mění termín řady akcí, vý-
jimkou není ani Vybarvený běh, 
jehož pátý ročník byl plánován na 
13. června. „Je zřejmé, že v tom-
to termínu nebude možné akci 
tohoto typu konat. Pokud to ale 
situace jen trochu dovolí, rádi by-
chom Vybarvený běh uspořádali 
v polovině srpna,“ uvedl starosta 

Jaroslav Němec. V pátek 14. srpna by tak proběhl první blok koncertů. Vy-
barvený běh a druhá část koncertů by se konaly v sobotu 15. srpna. „Pokud 
však vláda nepovolí festivalové akce ani přes prázdniny, budeme nuceni 
odložit pátý ročník Vybarveného běhu až na příští rok. Již zakoupené re-
gistrace zůstávají v platnosti. Aktuální vývoj mohou lidé sledovat na webu 
www.vybarvenybeh.cz a na facebooku,“ doplnil vedoucí radničního odboru 
kultury a cestovního ruchu Pavel Zrna. 
Vybarvený běh si klade za cíl přitáhnout k aktivnímu pohybu i ty, kteří se 
mu vyhýbají. Nejde v něm o čas ani pořadí, ale o zábavu. Podle plánu by se 
letos účastníci Vybarveného běhu měli opět proběhnout Vodní ulicí v cen-
tru města, která byla v minulých dvou letech rekonstruována. Trasa běhu 
by tak měla být proti loňsku delší. Místo 4,5 kilometru si lidé, kteří poběží 
obě kola, dají kilometrů šest. Podrobnosti město zveřejní v momentu, kdy 
bude jasné, že se Vybarvený běh letos bude konat.                                                           (jv)

Foto: M. Nehodová

Foto: M. Žíla

Foto: M. Žíla
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Uklidňující zprávy přináší Sociální 
služby města Kroměříže – žádný 
z  jejich testovaných klientů žijící 
v pobytových zařízeních není v sou-
časné chvíli pozitivní na koronavi-
rus. Právě senioři jsou v  současné 
době nejohroženější a nejsledo-
vanější skupinou obyvatel nejen 
v  Kroměříži. Proto je péči o ně a 
sledování jejich aktuálního zdra-
votního stavu věnována zvýšená 
pozornost. Zákaz návštěv sice na 
klidu klientům ani jejich rodinným 
příslušníků nepřidá, je však nutný.
„Uvědomujeme si, že v  domovech 
pro seniory žijí občané našeho měs-
ta, že jsou to rodiče a prarodiče lidí 
z  Kroměříže a z  okolí a že striktní 
zákaz návštěv v  těchto zařízeních 

trápí obě strany,“ konstatoval mís-
tostarosta města Vít Peštuka. Zruše-
ní návštěv však je v současné situaci 
nezbytné, je však pouze jedním 
z  opatření, která se v  jednotlivých 
zařízeních zavedla. Domovy pra-
cují v  souladu s  krizovými plány, 
po mnoha náročných dnech začí-
ná fungovat zásobování ochran-
nými pomůckami, desinfekčními 

prostředky a dalšími potřebami. 
Zejména díky úsilí dobrovolníků or-
ganizovaných městem má zařízení 
v  této chvíli také dostatek bavlně-
ných roušek. 
„Velmi si vážíme přílivu nabídek po-
moci z okolí. Firmy i jednotlivci po-
máhají řešit nedostatek pomůcek i 
sil. Pro tým je ale důležitá i morální 
podpora a to, že lidé význam dob-
ré péče o seniory vnímají. Nevím, čí 
pomoc ocenit dříve. Všem zaměst-
nancům, kteří se nebojí nasazení 
i těm, kdo nás podporují zvenčí, 
moc děkuji. Taky bych chtěla vzká-
zat všem rodinným příslušníkům 
našich klientů, že všichni v  naší 
organizace pracují na maximum, 
aby zajistili všem klientům kvalitní 

péči, včetně zajištění ochranných 
prostředků i pro klienty samotné,“ 
uvedla ředitelka Sociálních služeb 
města Kroměříže Dagmar Klučková. 
S ochranou zaměstnancům pomá-
hají roušky i celoobličejovéi štíty, 
k  jejichž výrobě se spojili se svými 
3D tiskárnami nadšenci ze Zlínské-
ho kraje, další stovku štítů poslal 
sportovní klub Cross Biathlon Mexi-
co z Vysočiny. 
Aktuální informace o dění v jednot-
livých domovech najdou zájemci 
na webových stránkách www.sskm.
cz nebo na facebooku, případně je 
mohou získat na nově zřízené infor-
mační lince 727 825 070.              (šak)

Informace jsou aktuální ke dni 
uzávěrky Kroměřížského zpravodaje.

Žádný z testovaných klientů kroměřížských sociálních služeb 
není pozitivní na koronavirus
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Všechny generace Kroměřížanů pojí symbolická duha – 
přináší radost seniorům v sociálních službách

Sociálním službám se daří 
získávat ochranné pomůcky
Domovy pro seniory a další pobytová zařízení 
Sociálních služeb města Kroměříže každý den 
zkvalitňují ochranu klientů před hrozící náka-
zou koronavirem. Zaměstnanci neustále do-
plňují zásobu ochranných pomůcek a potřeb-
ného vybavení. „Měníme styl práce, všude jsou 
zavedena přísná bezpečnostní a hygienická 
opatření. Obyvatelé města jednotlivé domovy 
navenek vnímají jako hermeticky uzavřené, ale 
uvnitř každého z nich vládne čilý ruch a velké 
zaujetí směřující k bezpečí klientů,“ řekla ředi-
telka Sociálních služeb města Kroměříže Dag-
mar Klučková. Dobrou zprávou je, že se daří 
získávat ochranné pomůcky a vybavení, ať už 
formou nákupů, dodávek od státu nebo darů 
od úžasných lidí. V minulých týdnech tak orga-
nizace obdržela mimo jiné přes 700 respirátorů, 
víc než 1 300 roušek, 200 ochranných štítů, 590 
ochranných brýlí, 500 jednorázových zástěr 
a 300 ochranných plášťů. Získala také velké 
množství desinfekčních prostředků různého 
typu. Veškerý materiál je okamžitě rozdělován a 
distribuován do jednotlivých zařízení. Prioritou 
je bezpečí pro klienty. „Velké ocenění a naše po-
děkování si zaslouží každý z dárců, kteří nevá-
hají vložit svůj čas, energii i peníze do podpory 
té nejzranitelnější cílové skupiny, jíž jsou právě 
senioři. Jejich úsilí přináší nejen tolik potřeb-
nou materiální pomoc, ale také pomáhá udržet 
v zařízeních dobrou náladu a pohodu,“ dodala 
Klučková.                                                                     (šak)

Sociální služby města Kroměříže, město Kro-
měříž a místní základní a mateřské školy spo-
lečně připravily projekt s  názvem Duha nad 
Kroměříží, který má za úkol potěšit klienty 
v  domovech sociálních služeb. Senioři jsou 
v době hrozící nákazy koronavirem nejohrože-
nější skupinou obyvatel. Není to však jen ne-
moc COVID-19, kterou koronavir způsobuje, co 
jim dělá starosti.
„Po uzavření domovů sociálních služeb pro 
návštěvy se zde žijící klienti ocitli v  izolaci. 
Spojení mezi nimi a životem mimo domov 
přerušila opatření, jejichž zavedení bylo ne-
zbytné, ale mnozí je hůře snášejí. Nemohou 
být v  osobním kontaktu s  rodinou a přáteli, 
nemohou jít tam, kam by chtěli a kam byli 
zvyklí chodit,“ řekl místostarosta města Vít 
Peštuka, který se stal garantem projektu. „V 
těžké době proto hledáme cestu, jak se vzá-
jemně vnímat a podpořit, jak si pomáhat, jak 
vystavět obrazný most a šířit díky němu ra-
dost,“ dodal Peštuka. Obrazný oblouk duhy 
mezi generacemi tvoří informace, které děti 
ze základních a mateřských škol v Kroměříži 

a okolí formou vlastnoručně kreslených ob-
rázků, fotografií, dopisů či vzkazů předávají 
v  elektronické podobě prostřednictvím spe-
ciálního úložiště, tak aby mohly být vytištěny 
přímo v bezpečí sociálních služeb. Do rukou 
obyvatel zařízení se první obrázkové pozdra-
vy a vzkazy dostaly o Velikonocích.  „Záměr 
propojení generací zaštiťují dva projekty – na 
straně pobytových zařízení projekt našich 
sociálních služeb „Alzheimerův uzel“ a na 
straně škol Místní akční plán ve vzdělávání 
ORP Kroměříž,“ uvedla ředitelka Sociálních 
služeb města Kroměříže Dagmar Klučková. 
K záměru aktivizace klientů sociálních služeb 
a propojení vnějšího světa s  tím momentál-
ně uzavřeným za zdmi domovů, poskytují-
cích pobytové služby, přispívají i soukromé 
subjekty. Připravuje se předání pěti tabletů, 
které umožní klientům hovořit a vidět se se 
svými blízkými – byť jen prostřednictvím mo-
derní techniky. „Další tablety bychom mohli 
zdarma získat z  projektu Tablet od srdce, 
do něhož jsme se zapojili,“ dodala Klučková.                                                                                                                        

(šak)
Foto: SSMK

Foto: SSMK



5  2020KULTURA

Koronavirus trápí nejen obyvatele Kroměříže, ale omezuje 
i kulturní život ve městě

Pořádání kulturních a společen-
ských akcí je nařízením vlády 
kvůli šíření nákazy koronaviru 
už více než šest týdnů zakázáno. 
Dotklo se organizátorů jednot-
livých projektů i subjektů, které 
mají pořádání akcí jako hlavní 
náplň své činnosti. V Kroměříži je 
tím největším Dům kultury a jeho 
další pracoviště – kino Nadsklepí, 
Expozice Karla Kryla a také hvěz-
dárna. „Naši návštěvníci se však 
nemusí o kulturní dění ve městě 
obávat. Jakmile se život vrátí do 
normálu, vrátí se i koncerty, di-
vadelní a filmová představení, 
výstavy a otevřeme i stálé expo-
zice,“ slíbil ředitel Domu kultury 
v Kroměříži Pavel Sedláček.

Většinu připravovaných projektů 
jste museli zrušit. Které? 
Rušila se tři představení jarního 
cyklu divadelního předplatného 
březnová Fidlovačka, dubnový 
Čapek divadla Rokoko a květnové 
představení Naked Truth. Ale před-
platitelé o divadlo nepřijdou. Zcela 
zrušit jsme museli pohádku Nosá-
ček, akce pro školy, Svátek poezie, 
výchovný pořad Velikonoční králov-
ství, výchovné koncerty a pořady, 
divadlo Přelet nad kukaččím hníz-
dem, Majáles a velké projekty pro 
veřejnost Den tance, Hanácký den 
a Dětský den. 

Podařilo se vám alespoň pro ně-
které najít náhradní termíny?
Přesunout se nám po dohodě s po-
řadateli nebo s hlavními aktéry 
podařilo Partičku (na 11. 10. 2020), 
přednášky a besedy Pavla Bičíková: 
S batohem napříč Marokem (na 21. 
9. 2020), Josef Formánek: Siberut – 
ostrov duchů (na 8. 10. 2020) a To-
máš Kubeš: Černobyl – spící peklo 
(na 7. 9. 2020), projekt Pojď si zahrát 
Kryla (na letošní podzim) koncerty 
Jakuba Smolíka s kapelou (na 9. 11. 
2020) a kapely Kryštof (celé turné se 
pravděpodobně přesune na březen 
2021). Koncert Karla Plíhala je pře-
sunutý na 14. dubna 2021.

Jak je to s jarním cyklem divadel-
ního předplatného?
Jarní divadelní předplatné se pře-
sune na podzim, byť s obměněným 
repertoárem. Podzimní divadelní 
předplatné tudíž nebude vypsáno 
vůbec a jarní permanentky zůstá-
vají v  platnosti. Připravena jsou 
tři náhradní představení. V září to 
bude legendární muzikál Starci na 
chmelu. V říjnu přijedou Richard 
Krajčo s Davidem Švehlíkem se 
skvělým dramatem Deštivé dny. Na 
kurz pole dance vezme v listopadu 
zájemce komedie The Naked Truth 
- Odhalená pravda. 

Kde mohou lidé vracet vstupenky 
na zrušené akce?
Vstupenky za zrušené nebo neu-
skutečněné kulturní pořady a fil-
mová představení je možné vrátit 
v  pokladně Domu kultury v  běž-
ných pokladních hodinách až do 31. 
května. Pokladny v kině Nadsklepí a 
v Expozici Karla Kryla jsou v součas-
né době ještě uzavřené. Aktuální 
informace o jejich otevření zveřejní-
me na webu a facebooku DK.

Setkali jste se s  nějakými nega-
tivními nebo nepříjemnými reak-
cemi potenciálních návštěvníků 
zrušených akcí, nebo mají všichni 
pochopení?
Snažíme se trpělivě odpovídat na 
všechny dotazy ať už telefonické, 
e-mailové nebo na facebooku. Ta-
zatele odkazujeme na naše webové 
stránky a facebook, které průběžně 
aktualizujeme. Nemám informaci, 
že by se někdo setkal s  nepříjem-
nou reakcí, lidé situaci chápou.

Máte představu, jaké finanční 
ztráty doposud zrušené akce při-
nesly?
Vzhledem k tomu, že kulturní insti-
tuce se mají otevírat jako poslední, 
zatím přepokládám, že od  pololetí 
budeme moci alespoň začít reali-
zovat pronájmy prostor a následně 
od září i pořádat kulturní programy 
a akce se vstupným. Zatím hrubá 
předpokládaná ztráta činí zhruba 
dva miliony korun, ale číslo se může 
v čase výrazně měnit.

Co momentálně připravujete?
Máme kompletně připravené oba 
hudební cykly – HZZ a KHL, šest 
ze sedmi letních promenádních 
koncertů, program cestovatel-
ských přednášek Procestujte svět 
s  Domem kultury podzim 2020, 
pracujeme na skladbě programů 
Dožínek Zlínského kraje a se-
stavení adventních programů a 
koncertů. Dá se říci, že program 
DK je do konce roku 2020 z velké 
části kompletně hotov. Progra-
mové oddělení DK připravuje 
akce s předstihem zhruba šesti až 
dvanácti měsíců, u divadel i déle. 
Většina akcí na 2. pololetí byla na-
plánována již před uzavřením DK. 
I proto je obtížné akce přesouvat 
ještě na tento rok, termíny jsou 
plné. Některé pořady (např. ces-
tovatelské přednášky) jsme nyní 
z  podzimu 2020 odsunuli na jaro 
2021, abychom tam mohli pře-
sunout akce z  prvního pololetí. 
Kromě zmíněné druhé půlky le-
tošního roku plníme programy na 
první pololetí roku 2021. Čekáme 
na vývoj situace, pozastavili jsme 
podpisy smluv a prodej vstupe-
nek s výjimkou projektu Vaše kino. 

Jakým činnostem se v Domě kul-
tury za současné situace věnuje-
te? 
Vytváříme programovou nabíd-
ku pro podzim 2020 a rok 2021, 
pracujeme také na změnách 
současného programu, hledáme 
vhodné termíny pro odložené 
akce a řešíme vzniklé problémy. 
Komunikujeme s  veřejností, zod-
povídáme konkrétní dotazy týka-
jící se změn programů. Funguje 
pokladna v  DK. Samozřejmostí je 
zadávání aktuálních informací na 
web a facebook Domu kultury. Co 
se týká provozu DK, probíhá údrž-
ba prostor, techniky a materiálu, 
zejména ta, kterou není možné 
realizovat za běžného provozu. 
Ve společenském sále se z  lešení 
čistilo osvětlení, větrací otvory a 
klimatizace. V divadelním sále se 
kompletně čistilo hlediště a pro-
běhla údržba osvětlení jeviště i je-
vištních technologií. Došlo i na vý-
měnu dveří u divadelních šaten a 
u části toalet včetně renovace ná-
těrů dveřních rámů, brousí se a re-
novují podlahy jeviště a sousední 
kulisárny a v některých prostorách 
zázemí provádíme drobné zednic-
ké a malířské práce. Provedli jsme 
pravidelné elektro revize.

Co se děje v Expozici Karla Kryla 
a ve hvězdárně? 
Oba objekty jsou v současné době 
uzavřeny. Expozice Karla Kryla, tak 
jako i další prostory Domu kultu-
ry, prošla důkladným úklidem a 
desinfekcí a připravuje se na první 
návštěvníky po ukončení „korona-
virových“ omezení. Ve hvězdárně 
proběhl úklid venkovního prostoru 
před nastávající sezonou. 

A v kině Nadsklepí?
Pracovníci kina byli nuceni storno-
vat objednávky filmových projekcí, 
včetně školních, musí však sledovat 
odložené premiéry i celkovou situa-
ci a omezení v distribuci filmů. Ruší 
i další plánované akce, přednášky, 
besedy. Budovu Nadsklepí ovládly 
úklidové a údržbářské práce. Re-
vizí prošla elektrozařízení, řešíme 
novou plošinu pro vozíčkáře. Úklid 
probíhá v půdních i sklepních 
prostorech, v  kotelně a kulisárně. 
Kontroly se dotkly osvětlení, i nou-
zového, zvukové techniky, došlo na 
opravu posuvných dveří v  hlavní 
šatně, koberců v hlavním sále. Chys-
tá se technika pro letní kino – bu-
de-li možné tento oblíbený projekt 
vůbec realizovat. Zapojili jsme se do 
projektu Vaše kino. Krátkými videi 
ukazujeme lidem místa v kulturním 
domě i kině, do kterých se běžně 
nedostanou.  Cyklus jsme nazvali 
Kam nemůžete. 

Máte nějaké pracovníky v karan-
téně nebo jiné personální problé-
my?
V  současné době není u žádného 
našeho pracovníka nařízena karan-
téna. Dva zaměstnanci se v  rámci 
ošetřovného starají o své nezletilé 
děti.                                  Šárka Kučerová
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Informace jsou aktuální ke dni 
uzávěrky Kroměřížského zpravodaje.
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Čtenáři Knihovny Kroměřížska nepřijdou zkrátka 
ani v době, kdy je knihovna kvůli opatřením stá-
tu proti šíření nákazy koronaviru zavřená. Mohou 
si totiž půjčovat knihy v  elektronické podobě. 
„E-knihy jsou ideálním řešením, jak si udělat ra-
dost zajímavým čtením i v situaci, kdy je omezený 
pohyb obyvatel venku a budova knihovny uza-
vřená. Jsem přesvědčená, že z nabídky katalogu 
knihovny na jejím webu si vybere každý,“ řekla 
místostarostka města Daniela Hebnarová.

Knihovna Kroměřížska připravila možnost půj-
čování e-knih ve spolupráci s firmou Palmknihy. 
K dispozici je několik tisíc titulů ze současné pro-
dukce českých nakladatelství. Všechny najdou 
zájemci v online katalogu knihovny. Od klasické 
knihy pozná e-knihu tak, že se u jejího názvu 
nachází tlačítko „půjčit e-knihu“. Novinkou je, že 
elektronické knihy jsou v katalogu předřazeny. 
Půjčování je bezplatné. Uživatel musí mít jen plat-
nou registraci a zadanou e-mailovou adresu na 
svém čtenářském kontě. Poté si stačí založit účet 
na www.palmknihy.cz se stejnou e-mailovou ad-

resou a stáhnout si aplikaci eReading pro Android 
a nebo iOS do svého zařízení. Více informací lze 
nalézt na webu https://www.knihkm.cz/sluzby/e-
-knihy-ctecky.html.
Knihovny už dávno nejsou jen místy, kde se půj-
čuje „čtivo“, přesto tu jsou knihy a péče o ně na 
prvním místě. Pracovníci Knihovny Kroměřížska 
je nyní kontrolují, vyřazují a připravují k opravám 
ty poškozené a zároveň nakupují, přijímají, evidují 
do systému a připravují k půjčování knihy nové. 
Při této příležitosti se také čistí regály a police. V 
hudebním oddělení se chystá volný výběr CD, 
což aktuálně obnáší kontrolu všech nosičů. Pro 
návštěvníky bude pohodlné vyhledávání podle 
názvů skupin nebo i žánrů přímo z regálu. Dosud 
jim CD vydával pracovník knihovny.
„Máme čas i na některé technické práce. Vyměnili 
jsme stropní zářivky za LED svítidla, a protože se 
v knihovně svítí celodenně, očekáváme značnou 
úsporu elektřiny a tedy i peněz. V suterénu jsme 
vyměnili dveře a upravuje se zároveň část vstu-
pu do počítačové učebny. Jsme připraveni na 
zprovoznění venkovních prostor knihovny, které 

si čtenáři v teplých dne velmi pochvalují, včetně 
nové výsadby zeleně v  těsné blízkosti venkovní 
čítárny,“ uvedla ředitelka Knihovny Kroměřížska 
Šárka Kašpárková. V polovině letošního roku je 
podle ní navíc v  plánu rekonstrukce hudebního 
oddělení a konferenčního sálu, včetně výměny 
podlahové krytiny.                                                         (šak)

Čtenáři se do knihovny nedostanou, vybírat ale mohou 
z nabídky e-knih

Knihovna Kroměříž-
ská má výsledky do-
tazníkového šetření. 
U čtenářů převládá 
spokojenost
Čtenáři jsou se službami Knihovny 
Kroměřížska většinou spokojeni. 
Vyplývá to z dotazníkového šetře-
ní, které se uskutečnilo v  březnu. 
Knihovna je nyní zavřená kvůli 
opatřením vlády proti šíření koro-
naviru. „Klidnější období pracovní-
ci knihovny využívají k  úpravám, 
kontrolám a doplňování knižní-
ho fondu, intenzivnímu úklidu, 
přípravě letošních plánovaných 
oprav a také k  vyhodnocení zmí-
něného dotazníkového šetření o 
poskytovaných službách,“ řekla 
místostarostka Daniela Hebnaro-
vá. 
Dotazník obsahoval celkem 16 
otázek s  možností odpovědí ano 
nebo ne a vyplněný jej knihovně 
zaslalo 772 respondentů, což je 

z hlediska hodnocení optimální a 
vypovídající vzorek. Jednotlivé vě-
kové skupiny se do šetření zapo-
jily rovnoměrně a pro pracovníky 
a vedení Knihovny Kroměřížska 
z  něho vyplynuly velmi zajímavé 
poznatky. 
Lidé chodí do knihovny nejčastěji 
jedenkrát měsíčně (52 %) a více ji 
navštěvují ženy (77 %). Informa-
ce o knihovně si čtenáři nejčas-
těji hledají na jejím webu (83 %), 
celkem 94,5 % z nich tu nachází 
odpovědi na své otázky. „Nejdůle-
žitější pro nás byly otázky týkající 
se knižního fondu. Bezmála 96 % 
respondentů uvedlo, že jsou spo-

kojeni s  nabídkou knih. U zápor-
ných odpovědí byla nejčastějším 
důvodem horší dostupnost u no-
vých knih a dlouhé čekací lhůty,“ 
uvedla ředitelka Knihovny Kromě-
řížska Šárka Kašpárková.
Podle ní knihovna nemůže mít ve 
svém fondu všechny tituly. Čtená-
řům proto doporučuje, aby využili 
meziknihovní výpůjční službu. 
Necelá jedna pětina čtenářů se 
podle odpovědí neumí orientovat 
v uspořádání fondu. Knihy lze to-
tiž fyzicky hledat buď podle žán-
ru, nebo pod příjmením autora. 
Všechny regály jsou označeny na 
horní liště a lze se orientovat také 

podle katalogu knihovny, kde čte-
nář vidí, zda je kniha k dispozici a 
kde ji má hledat. 
Knihovna Kroměřížská je pořada-
telem mnoha akcí – kurzů, před-
nášek, besed, setkání, hudebních 
i literárních projektů. Informace 
o nich získávají návštěvníci nej-
častěji z e-mailů, webu knihovny, 
z programů v knihovně a ze soci-
álních sítí. Navštěvuje je až 40 % 
registrovaných čtenářů.
Některé otázky se zaměřily na spo-
kojenost s prací, ochotou a vstříc-
ností zaměstnanců knihovny, tady 
bylo spokojeno 93 % návštěvníků. 
Prostory a technické vybavení 
hodnotilo kladně 98 % dotáza-
ných. Méně spokojení čtenáři 
upozorňovali na malý konferenč-
ní sál, málo míst na sezení a málo 
soukromí, někteří poukazovali 
na zastaralost sociálních zařízení 
a upozorňovali i na nedostatek 
parkovacích míst před knihovnou 
pro její návštěvníky nebo na ne-
dostatečnost veřejného osvětlení.

 (šak)

Foto: Š. Kučerová

Informace jsou aktuální 
ke dni uzávěrky Kroměřížského zpravodaje.



 

CO VÍTE O KROMĚŘÍŽI

KNIŽNÍ NOVINKY

Shaun Bythell: Deník knihkupce
Shaun Bythell si založil knihkupec-
tví, ale chodili mu tam lidé. Malebné 
městečko na pobřeží a desítky tisíc 
všemožných knih na skladě, co by si 
člověk mohl přát víc? Jsou tu bohu-
žel ještě zákazníci, ten nejhorší mor 
na světě. Nikdy nic nekoupí, brou-
zdají mezi regály a pak si titul stejně 
pořídí levněji na Amazonu, nebo si 
klidně sundají boty a na hodiny se 
uvelebí s kupou knih u krbu. Bez 
zákazníků to ale bohužel nejde, 
takže majitel zatne zuby a uleví si 
alespoň na stránkách deníku. 

Josef Hapka: Čára
Příběhy pohraničníků z šedesátých 
let dvacátého století. Slovo čára 
bylo svého času synonymem pro 
označení státní hranice Českoslo-
venské socialistické republiky. 
A právě tak jako je čarám na lidské 
dlani přičítáno, že jsou zrcadlem 
budoucího osudu, předurčovala 
linie z ostnatého drátu oddělující 
dva světy životy všech, kteří se z 
české strany ocitli v její bezprostřed-
ní blízkosti. 

Vážení čtenáři,
vzpomínky na – občas pohnutou 
- historii Komenského školy jsou 
důležité hlavně pro její absolventy 
i současné žáky, učitele a rodiče, 
ale pátý díl archivního seriálu si 
jistě rádi přečtou všichni pamětní-
ci a milovníci kroměřížské historie. 
Ve školství to nebylo jednoduché 
v  minulosti a vlastně ani v  době 
současné…
Z  autorů správných odpovědí ze 
zpravodaje č. 4 (po smrti F. M. Lo-
rence působili v  české škole Mi-
kuláš Rosík a Antonín Slezák) jsme 
vylosovali tyto výherce:

Martin Gazda
Eva Lašíková

Marie Hrozová

ÚKOL č. 5:
Kdy byl položen základní 

kámen budovy Komenského 
školy?

Správnou odpověď označenou hes-
lem „Soutěž“ posílejte do 15. května 
na e-mail: zpravodaj@mesto-krome-
riz.cz, nebo na adresu: Kroměřížský 
zpravodaj, Velké náměstí 115, 767 01 
Kroměříž. (Nezapomeňte uvést svou 
adresu a telefonní kontakt!)

www.knihkm.cz
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Komenského škola
V minulém díle seriálu o historii kro-
měřížských škol jsme se seznámili s 
nelehkými začátky výuky v českém 
jazyce. I přes velmi obětavou a 
houževnatou práci jednoho z 
prvních učitelů, F. M. Lorence, ob-
tížné podmínky českého školství 
ve městě pokračovaly i po jeho 
smrti v roce 1863. Zásadní zlom 
přišel téměř po dvaceti letech 
(1884), kdy nové obecní zastupitel-
stvo umožnilo rozdělení kroměříž-
ských škol na české a německé. 

V rychlém sledu po sobě pak vznik-
ly jak česká obecná chlapecká a 
dívčí škola, tak měšťanské školy 
pro obě pohlaví. Zájem rodičů byl 
obrovský – podle údajů uvedených 
v dochované kronice „České dívčí 
obecné školy a též školy měšťanské 
města Kroměříže“ víme, že se při 
zápisu ve školním roce 1886/1887 
do obou škol zapsalo 528 žákyň, 
které byly vyučovány v šesti 
třídách v tísnivých a nevhodných 
podmínkách v bývalé budově 
německé školy na rohu Riegrova 
náměstí a Šafaříkovy ulice (dnešní 
školní jídelna). Na nátlak českých 
členů městského zastupitelstva 
došlo sice k přestavbě, ale situace 
se příliš nezměnila. 
Po dlouhé diskusi radních bylo 
rozhodnuto, že město vybuduje 
na rohu Komenského náměstí a 
Moravcovy ulice pro českou dívčí 
školu zcela novou budovu. 
V dubnu roku 1904 byl položen 
základní kámen a podle plánů ar-
chitekta Felixe Skibinského byla 
zahájena stavba, která rychle 
postupovala, a to až do soboty 
20. srpna 1904, kdy se v polední 
pauze zřítil strop ve druhém patře 
a propadl až do přízemí. Toto poli-
továníhodné neštěstí si vyžádalo 

jeden lidský život. Městská rada 
obratem navýšila rozpočet stav-
by a rozhodla o zpevnění zdí 
železnými sloupy. V neděli 1. října 
1905 proběhlo za účasti před-
stavitelů města i okresu slavnost-
ní svěcení nové školní budovy, 
kterou po požehnání vysvětil 
děkan Bedřich Kaun. Po slavnost-
ních projevech odevzdal starosta 
města JUDr. Josef Pištěcký stuhou 
ozdobený klíč od budovy jejímu 
řediteli Cyrilu Mezníkovi. Ve škole 
žákyním sloužilo jedenáct tříd, 
učitelům sedm kabinetů, sborovna 
a ředitelna, nechyběl byt školníka. 
Od školního roku 1909/1910 nese 
budova hrdý název Komenského 
obecná škola dívčí a měšťanská v 
Kroměříži. V letních měsících roku 
1914 byla předána do provozu 
přístavba školy na rohu náměstí 
a Vodní ulice. Radost z nových 
prostor však brzy překazila první 
světová válka – v srpnu dostalo 
ředitelství školy rozkaz k vyklizení 
budovy, jež se změnila v reservní 
vojenskou nemocnici, která slouži-
la vojákům k rekonvalescenci a 
k rehabilitaci.  Do Vánoc výuka 
neprobíhala, od následujícího 
roku bylo až téměř do konce války 
v roce 1918 zavedeno střídavé 
vyučování v provizorních pod-
mínkách. Od roku 1920, kdy na 
základě výnosu Zemské školní rady 
vznikla Komenského obecná škola 
chlapecká, navštěvovali školu také 
chlapci.
Jak vypadal život v Komenského 
škole v nově vzniklém Českoslo-
vensku? Podrobné informace 
můžeme najít v dochovaných kro-
nikách, uložených v kroměřížském 
okresním archívu. Po definitivním 
zrušení německých škol přiby-
lo dětí, v jedné třídě jich bylo až 
sedmdesát, chyběly školní potře-
by a učebnice, protože se některé 
poztrácely za války, kdy byly provi-
zorně uloženy v rotundě Květné 
zahrady. Vzhledem k hospodářské 
krizi přibývaly děti z chudých ro-
din, proto se škola snažila získá-

vat dary a finanční prostřed-
ky. Od dobročinných spolků, z 
nichž nejznámější byl Dobromil, 
podniků a soukromých dárců 
dostávaly polévku, pečivo, šaty a 
vánoční dárky. V roce 1938 byla 
Komenského škola přejmenována 
na újezdní školu a dojížděly do ní 
dětí z devíti okolních obcí. Obecná 
i měšťanská škola byly samostatné, 
měly své ředitele, ačkoliv sídlily ve 
stejné budově.
V době druhé světové války bylo 
ve škole nejprve zavedeno střídavé 
vyučování, poté byla budova ob-
sazena vojskem a na konci války 
lazaretem. V lednu 1944 minister-
stvo školství výuku zastavilo do 
odvolání, žáci si chodily jednou 
týdně pro úkoly a připravovali se 
doma.  Vyučování bylo po osvo-
bození slavnostně zahájeno dne 
22. května 1945 v kině Nadsklepí.  
Od tohoto data sloužila škola opět 
svému původnímu účelu, i když se 
její název v souladu s prováděnými 
školskými reformami měnil. V roce 
2004 prošla kompletní rekonstruk-
cí. Ke stému výročí školy byl v roce 
2005 vydán speciální almanach. 
Na průčelí budovy školy byla v 
době vzniku umístěna památná 
Komenského slova „Škola základ 
života“, která platí dodnes, stejně 
tak citát na průčelí budovy „Kro-
měříž své mládeži“ vypovídá o 
bohaté historii jedné z nejstarších 
kroměřížských škol, která si svou 
dlouholetou tradicí získala pověst 
kvalitní a oblíbené vzdělávací in-
stituce. Školu ale „dělají“ žáci a 
učitelé, kterých za dobu existence 
Komenského školou prošly tisíce 
(žáků) a stovky (učitelů). A správná 
škola se neobejde bez ředitelů, 
v současné době školu vede a 
na dlouholetou tradici navazuje 
Mgr. Milan Budín.

Mgr. Martina Šlancarová
MZA v Brně – SOkA Kroměříž

(čerpáno z pramenů a z odborné 
literatury – kroniky, almanach 100 
let od založení ZŠ Komenského)

KROMĚŘÍŽ – HANáCKé ATHENY V. 
aneb Z historie kroměřížských školek a škol



Ema Recová, Kroměříž
Šimon Valášek, Kroměříž
Tomáš Hubáček, Kroměříž
Ondřej Brada, Hulín
Anna Lochmannová, Hulín
Tobiáš Kojetský, Zborovice
Jaroslav Ondruch, Kolín
Lukáš Machourek, Medlov
Benett Petr Ambrož, Smržice
Alžběta Navrátilová, Vážany
Ema Zbořilová, Hulín
Maxim Franěk, Kroměříž
Tereza Pavelková, Morkovice
Lilien Balogová, Prostějov
Jiří Stehlík, Kroměříž
Adriana Kolářová, Nítkovice
Lucie Pavelková, Bystřice p. H.

Jakub Silný, Vážany
Šimon Kocourek, Kroměříž
Richard Prokop, Kroměříž
Mia Sigmund, Řepiště
Ema Javoříková, Rymice
Kryštof Machalík, Chropyně
Matyáš Gráf, Kroměříž
Theodor Kohn, Kroměříž
Jonáš Otáhal, Medlov
Lucie Hladká, Strabenice
Viktorie Matoušková, Vážany
Jasmína Rozsypalová, Chropyně
Mariana Kozová, Kroměříž
Melody Češek, Kroměříž
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Antonín Hánoš,*1929, Chropyně
Ludmila Pavlíčková, *1949, Hulín
Marie Brázdilíková, *1945, Kostelany
Ladislav Petr, *1947, Kroměříž
Iva Světlíková, *1947, Postoupky
Josef Mach, *1957, Kostelany
František Bivalec, *1929, Kroměříž
Dobromila Utíkalová, *1933, 
Chropyně
Danuše Klučáková, *1949, Zlámanka
Viktor Janík, *1959, Kroměříž
Josef Postava, *1940, Kroměříž
Karel Zavadilík, *1953, Trávník
Oldřich Mohyla, *1933, Kroměříž
Marie Chytilová, *1934, Zdounky
Alois Kamenský, *1945, Kroměříž
Růžena Kopecká, *1940, Chropyně
Marie Hapalová, *1925, Nová Dědina
Drahomíra Tichá, *1927, Kroměříž
Marie Vyhlídalová, *1930, Kroměříž

Petr Malát, *1951, Zdounky
Jan Blažek, *1942, Chropyně
Stanislava Stuchlíková, *1934, 
Kroměříž
Emilie Kalová, *1932, Kroměříž
Emilie Beňová, *1925, Kroměříž
Inge Kovárová, *1938, Kroměříž
Bohumil Kolář, *1953, Kroměříž
Magdalena Hrabčíková, *1945, 
Kroměříž
Josefa Tomaštíková, *1931, Kroměříž
Marie Bambasová, *1937, Zlobice
František Chalupa, *1930, Kroměříž
Vojtěch Foltýn, *1946, Soběsuky
Josef Slavičínský, *1939, Kroměříž
Bedřich Kavan, *1935, Žalkovice
Antonín Brablík, *1949, Zborovice
Emilie Hamalová, *1929, Kroměříž
Pavel Chromý, *1945, Kroměříž

Úmrtí – březen 2020 Narození – březen 2020

Ministerstvo zdravotnictví povolilo 
konání svatebních obřadů, které 
byly kvůli šíření pandemie korona-
viru zakázány. „Konat se však mo-
hou jen za přísných hygienických 
podmínek, a to za účasti nejvýše 
deseti osob, dodržování odstupu 
nejméně dvou metrů a používání 
desinfekce,“ upozornila místosta-
rostka Daniela Hebnarová.

Povolený počet deseti osob zahr-
nuje oba snoubence, jejich svěd-
ky, oddávajícího, matrikářku a nej-
výše čtyři další osoby, mezi které 
patří i fotograf nebo tlumočník. 
„Všechny osoby účastnící se ob-
řadu jsou povinny nosit ochranný 
prostředek na nos a ústa. Netýká 
se to jen snoubenců, kteří rouš-
ku mít nemusí. Účastníci obřa-

du musí také dodržovat odstup 
nejméně dva metry od ostatních 
osob, s výjimkou členů domácnos-
ti a snoubenců,“ popsala vedoucí 
oddělení matriky Kateřina Luča-
nová. Podmínky pro konání svateb 
by se podle ní mohly uvolnit po 
8. červnu 2020, pokud se situace s 
šířením koronaviru nezhorší. „I po 
tomto datu lze ale předpokládat, 

že bude nutné dodržovat určitá 
omezení,“ dodala Lučanová.
Pokud se epidemiologická situace 
nezhorší, bude matriční úřad od 
8. června také přijímat rezervace 
na obřady vítání občánků.          (jv)

V seznamu jsou uvedeny ty děti, 
u nichž rodiče souhlasili se zve-
řejněním.

Vláda povolila konání svatebních obřadů, může u nich ale být 
jen deset osob

Městský útulek Čápka Kroměříž 
Za Oskolí 2455/22 , Kroměříž
Tel.: 573 333 553 

 
 

www.utulekkromeriz.cz 
www.facebook.com/utulekkromeriz 
e-mail: utulek.kromeriz@seznam.cz

V městském útulku Čápka vždy čeká 
několik pejsků na nová přátelství 
a nové pány. Neovlivní to ani hroz-
ba nákazy koronavirem, ani vládní 
opatření omezující běžný život. O 
tom, že vše se ubírá správným smě-
rem, svědčí fakt, že minule nabízený 
Hit odešel do adopce. Tak zkuste dát 
šanci i Marlymu!
MARLY je pětiletý kříženec vážící 25 
kilogramů. Je to kontaktní, kamarádský, dobře ovladatelný pes. Umí 
pár základních povelů. Ale je to lovec, proto na vycházky je dobré 
ho brát pouze na vodítku, protože utíká za zvěří. Vhodný by byl na 
dobře zabezpečenou a oplocenou zahradu. Velice rád plave a miluje 
vodu. Ideálním pánem mu bude aktivní člověk, který mu dá pevný 
řád a bude s ním dál pracovat. Marly je očkovaný, čipovaný.

V seznamu jsou uvedeni zemřelí,  u nichž 
pozůstalí souhlasili se zveřejněním.

Kroměřížské kino Nadsklepí se po dobu 
uzavření kvůli koronavirové nákaze 
připojilo k unikátnímu projektu Vaše 
kino. „Nadsklepí se po dobu nuceného 
uzavření přesouvá do on-line prostředí. 
Věřím, že filmová představení sledova-
ná společně s dalšími diváky – byť jen 
v  náznaku – pomohou zvládnout ne-

lehké chvíle, které prožíváme. Přála bych to všem,“ uvedla místostarostka 
Daniela Hebnarová. Diváci, tedy zájemci o sledování filmového předsta-
vení kina Nadsklepí, najdou program promítání na webu Domu kultury 
v Kroměříži https://www.dk-kromeriz.cz/vase-kino. „Prostřednictvím on-
line předprodeje si divák zakoupí E-vstupenku, kterou uhradí kartou a 
která stojí 70 korun. Na jeho e-mail mu pak přijde vstupenka s kódem. 
Kód uvedený na vstupence umožní spuštění promítání,“ upřesnil vedou-
cí kina Nadsklepí Radek Neuman. Promítání probíhá na webových strán-
kách www.vasekino.cz a přístup je možný vždy 20 minut před promí-
táním. S unikátním projektem vytvářejícím jedno virtuální jednosálové 
kino přišla Asociace provozovatelů kin, která sdružuje kina po celé České 
republice.                                                                                                                            (šak)

Kino Nadsklepí vstupuje do do-
mácností díky projektu Vaše kino

Návštěvní hodiny: 
pondělí - sobota   14 - 17 
neděle - svátky      14 - 16
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NÁKUP 
SENIORŮM

Nákup základních potravin pro seniory a osoby handicapované

V souvislosti s omezením volného pohybu osob v době nouzového stavu připravilo 
město Kroměříž ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem Kroměříž a obecně 
prospěšnou společností ADRA službu nákupu základních potravin pro seniory a 
zdravotně handicapované, kteří nemají jinou možnost, jak si nákup zajistit.

SENIOŘI A OSOBY SE 
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
SE MOHOU OBRACET:

V PRACOVNÍ DNY
OD 8:00 DO 15:00

NA TELEFON:
720 744 884

Nakupovány budou  základní potraviny, drogistické 
potřeby, léky a zdravotnické potřeby. 
Vše do částky 500 Kč na osobu.

Zajištění nákupu a dovoz je bezplatný, hradí se 
pouze hodnota nákupu.

Služba je zřízena pro občany města Kroměříže a jeho 
místních částí.

Senioři a osoby se zdravotním postižením se mohou 
obracet na kontaktní osobu pracovníka městského 
úřadu na mobilní číslo 720 744 884 v pracovní dny 
v době od 8:00 do 15:00. 

SLUŽBA  
SPUŠTĚNA OD 18.3.2020 | 8:00


