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Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž dosáhl na pěvecké olympiádě ve své kategorii v jihočínském Xiamenu absolutního světového prvenství. Více v článku na str. 4.
Foto: Vladislav Františ
Foto na titulní straně: M. Karásek
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Léto končí, škola začíná...
Mám ráda prázdninovou Kroměříž .“Babí léto“
se snaží dokázat, že je nejkrásnějším obdobím
roku a naše město se v průběhu jedné noci probouzí ze své prázdninové ospalosti. Ulice hlučící
studenty, zvýšená frekvence na silničních přechodech, přeplněné cukrárny a přetížené autobusy
městské hromadné dopravy dávají všem na vědomí, že začíná nový školní rok.
Rodiče s nevelkým nadšením zjiš ují, že se
z hlav jejich potomků vytratilo i to málo vědomostí, kterými disponovali ještě počátkem prázdnin. Opět vyzbrojí své ratolesti pro plnění studijních povinností. Kromě nových přezůvek a škol-

ních pomůcek množstvím pokynů a rad, které
školáci zapomenou již při zamykání domovních
dveří, aby si školní rok prožili stejně po svém..
První zářijové dny ještě nevyžadují velkou koncentraci. Nejsou příznivě nakloněny předsevzetím o zdokonalení se v angličtině či plánům co
po prázdninách...
V prvních dnech školy se vyprávějí zážitky, haní
se rozvrh a testují kantoři. To opravdické učení
nastává až o něco později...
Užijte si školy vy všichni, kterých se to týká — stejně vám závidím. Protože mně už školní zvonek nikdy nezazvoní. Jitka Dvořáková, místostarostka

EDITORIAL

Školy ve školním roce 2006/2007
Město Kroměříž zřizuje deset mateřských škol s počtem tříd 37. (856 přijatých dětí.)
Ve městě Kroměříži je v mateřských školách ještě 46 volných míst.
2005/2006
2006/2007
Adresa školy
Počet tříd
Počet dětí
Počet tříd
Počet dětí
MŠ Malý val 1549
2
50
2
50
MŠ Gorkého 2566
5
100
5
92
MŠ Kollárova 3857
5
111
5
115
MŠ Štítného 3712
3
75
3
75
MŠ Spáčilova 3229
4
98
4
104
MŠ Mánesova 3766
5
115
6
148
MŠ Páleníčkova 2851
4
100
4
100
MŠ Osvoboditelů 60
2
37
2
39
MŠ Žižkova 4019
5
126
5
121
MŠ Postoupky 78
1
25
1
17
Celkem
37
862
37
856
Šest základních škol s počtem tříd 113. (2 814 žáků).
Adresa školy
ZŠ Zámoraví,
Švabinského nábř. 2077
ZŠ Komenského nám. 440
ZŠ U Sýpek 1462
ZŠ Slovan,
Zeyerova 3354
ZŠ Oskol,
Mánesova 3861
ZŠ Zachar,
Albertova 4062
Církevní ZŠ
Celkem

2005/2006
Počet tříd
Počet dětí

2006/2007
Počet tříd
Počet dětí

10
15
16

234
341
275

10
13
16

246
296
351

38

905

36

839

25

477

18

473

22
9
135

530
153
2 915

20
9
122

462
147
2 814

Přejeme všem učitelům ale i ostatním pracovníkům ve školství, aby nadcházející školní rok
byl pro všechny radostný a přinesl pocity z dobře vykonaného díla.
3

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ZÁŘÍ 2006

Českou hymnu hráli v čínském Xiamenu
šampiónům z Kroměříže
BYLI MEZI ZLATÝMI NEJLEPŠÍ
chopila, o co půjde, a proto dvouleté usilovné přípravě obětovala všechno. Ve finále i několik státních svátků.“
Návštěva Číny je pro středoevropana stále ještě určitým dobrodružstvím. Dívčí pěvecký sbor se s ní seznámil v Šanghaji. „Překvapilo nás velké horko a vysoká vlhkost vzduchu. Při přejíždění v klimatizovaných
autobusech jsme začali mít vážné obavy o naše hlasivky,“ vzpomíná na první
kroky v Číně sbormistr Jan
Štěpánek. „Celý den se nám
věnovala průvodkyně a provedla nás všemi pozoruhodnostmi tohoto velkoměsta
s 20 miliony obyvatel, ukázala nám unikátní architekturu mrakodrapů a provedla ulicemi, kde panuje nepředstavitelný ruch. Ale
cílem je Xiamen!
Na letišti se nás ujala studentka místní univerzity Sophií a po celou dobu pobytu
nám byla plně k dispozici
stejně jako autobus
s řidičem. Byli jsme ubytováni v improvizované ´olympijské vesnici´ - v areálu budov středních škol, který nabízel kompletní komfort. Ale
i střežení vojenskými hlídkami, které dbaly, aby se nikdo
cizí nedostal dovnitř, a kdo
vycházel, prošel důslednou
kontrolou.“
V sobotu 22. června se
děvčata prošla po soutěžním pódiu a vyzkoušela si
akustiku sálu, kde proběhnou soutěže. „Večer se všichni účastníci olympiády shromáždili v kongresovém
sále s kapacitou 20 000 diváků, s velkoplošnými obrazovkami, kde byl připraven velkolepý zahajovací ceremoniál. Na takové show jsou Číňané specialisté. Můžeme se jen těšit na zahájení olympijských her.
V neděli bylo volno. Sledovali jsme, jak soutěží jiné
sbory a jak pracuje porota. Přišlo pondělí, nástup do
soutěžního klání. Po odpoledním vystoupení sboru už

Dívčí pěvecký sbor Střední pedagogické školy
v Kroměříži pod vedením sbormistra Jana Štěpánka
získal na 4. světové pěvecké olympiádě sborového
zpěvu v jihočínském městě Xiamenu v kategorii komorních sborů zlatou medaili, počtem bodů pak nejvyšší olympijskou trofej a stal se absolutním vítězem.
Z účasti v kategoriích duchovní hudba a současná
sborová tvorba si soubor přivezl stříbrné medaile, což
je v obrovské celosvětové
konkurenci úžasný úspěch.
V Xiamenu soutěžilo na
20 000 zpěváků v cca 400
souborech z 80 zemí. Českou republiku rovněž reprezentoval sbor Jitro z Hradce
Králové, který sice získal
zlatou medaili, ale nikoliv
titul absolutního šampióna.
Dívčí pěvecký sbor SPgŠ,
naplněn radostí a štěstím
z obrovského úspěchu, se
do Kroměříže vrátil 30. července krátce po půlnoci.
Sbormistra Jana Štěpánka,
který si užil stavy nervozity
od představy, že by neuspěl,
až po nepopsatelnou raFoto:
Pavel Zrna
dost
z vyhlášení
absolutního vítěze, kdy na pódiu třímal v rukou vzácnou skleněnou sošku čínského
draka, jsme požádali
o sdělení bezprostředních
dojmů. Byly tak silné, že jen
těžko sbíral souvislé myšlenky. Vzpomínky se stále
vracely k okamžiku slavnostního vyhlášení výsledků
a české hymně v čínském sále před zraky lidí z celého
světa.
„Myšlenkou na účast na čtvrté světové olympiádě
sborového zpěvu v Číně jsme se začali zaobírat
v autobusu na zpáteční cestě z německých Brém. Tam
jsme získali zlatou medaili a to byla současně kvalifikační vstupenka na další světovou soutěž. Na ní jsme
ale chtěli dosáhnout ještě vyšší mety, protože jsme
věděli, že dívčí sbor je v ideální formě. Děvčata po4
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pořadatelem pátého ročníku soutěže v roce 2008.“
Měli jste vůbec příležitost k setkání s jinými soutěžícími mimo pódium? „Jednou pozdě v noci jsme
v olympijské vesnici zaslechli nádherný zpěv. Vyšli
jsme ven a viděli sbor Indonésanů, jak si zpívá jen
tak pro radost. Naše děvčata se k nim okamžitě přidala. Proplétali se a zpěv byl opravdu kouzelný. Indonésané se pak ptali, odkud jsme. Z České republiky.
Kde to je? Prostě Evropa. Evropa? Kde to je? Pak se
některým vybavila jména Poborský a Nedvěd. Dnes
k těmto jménům fotbalistů přibyla v paměti Indonésanů i Kroměříž, nebo dostali propagační materiály Kroměřížská zastavení.
Závěrem našeho pobytu pro nás pořadatelé připravili veliký raut s různými čínskými pochoutkami. Ale
přece jen domácí kuchyně je pro nás vstřícnější. Také
bylo více času na poznávání města Xiamenu, kde se
prý prolínají nejvýznamnější styly Číny. Prošli jsme jeden ostrov s nádhernou neporušenou přírodou, parky, jež slouží k meditacím, botanickou zahradu, historickou část, budhistický chrám a klášter, kde nám
mniši předvedli obřad podávání zeleného čaje, a nákupní centrum. Krátce jsme se smočili v Jihočínském
moři. Pobyt v Číně byl u konce.“
Na závěr sbormistr světoznámého Dívčího pěveckého sboru Střední pedagogické školy v Kroměříži Jan
Štěpánek řekl: „Velký dík patří městu Kroměříži za finanční příspěvek, který jsme nepromarnili. Naši cestu
rovněž podpořilo Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad
Zlín a jediný sponzor - skupina PPF, a.s., který v Číně
podniká. Zbytek dopláceli rodiče zpěvaček. Poděkování také patří Domovu mládeže ve Štěchovicích, kde
nám poskytli ubytování a prostory ke zkouškám. Kameraman Ladislav Františ pořídil z naší účasti spoustu dokumentačního materiálu, který po sestříhání bude
promítat v předsálí Sněmovního sálu Arcibiskupského zámku o přestávce jubilejního koncertu u příležitosti 40. výročí vzniku Dívčího pěveckého sboru 23. září v 16 hodin. Všichni jsou srdečně zváni. Představí se
současné držitelky světové trofeje, ale i ty, které už
sbor v průběhu let opustily. Na koncertě zazní repertoár oceněný zlatými medailemi z Brémách i Xiamenu a také další ukázky z práce dívčího sboru a jeho
sbormistra Jana Štěpánka.
Blahopřejeme!
M. Karásek

někteří lidé našim děvčatům gratulovali k vítězství. Ale
stále jsme čekali na závěrečný ceremoniál. Večer jsme
se zúčastnili koncertu přátelství, což byl pro všechny
nezapomenutelný zážitek. Nabídli jsme folklórní program v moravských krojích a všem jsme se ohromně
líbili. Následující den děvčata opět soutěžila v dalších
kategoriích. Večer se měl opět konat galavečer přátelství, ale byl rychle odvolán vzhledem k blížícímu se
tajfunu. Zažili jsme obrovskou sílu proudícího vzduchu, který vyvracel stromy, bořil domy a převracel auta.
Jak se objevil, tak zmizel.
Středa byla závěrečným dnem soutěžní olympiády
sborového zpěvu v Xiamenu. V kongresovém sále se
opět sešli všichni účastníci. Nastalo slavnostní vyhlašování výsledků jednotlivých kategorií, což bylo dost
zdlouhavé. Napětí v sále by se dalo krájet. V kategorii
číslo 10 komorních sborů vyhlásili čtyři zlaté medaile
(soutěžící přesáhli bodové hodnocení v počtu 80 bodů),
ale jen jeden z nich má nejvíc - jen šampión! Takže
po třech ohlášeních nastala dramatická pauza - to
prezident olympiády odešel pro vrcholnou cenu - a
naše děvčata už explodovala jako sopka! Vyběhla za
nepopsatelného jásotu na pódium a tam skákala radostí. Zaznělo - Dívčí pěvecký sbor Střední pedagogické školy z Kroměříže se sbormistrem Janem Štěpánkem - Czech republic - šampión olympiády
v Xiamenu. Za tónů české hymny Kde domov můj
stoupá vzhůru naše vlajka a všichni jsme dojetím plakali. Nikomu se z pódia ani nechtělo odejít, všichni
chtěli tu atmosféru vychutnávat co nejdéle. Určitě se
hodně lidí vyptávalo, kde je ta Kroměříž, Česká republika a Evropa. V kategorii duchovní hudby jsme
získali stříbrnou medaili. Od zlaté nás dělilo pouhých
1,87 bodu. Ale i to je ve světové konkurenci významný úspěch. Druhá stříbrná nás neminula v kategorii
Současná sborová tvorba, pro niž nám věnoval skvělou a těžkou skladbu litevský skladatel Vytautas Miškinis. Zpívali jsme ji v době, kdy na soubor dolehla
únava z prožitých událostí. Rozhodně to ale nebylo
zklamání. Závěrečný večer měl na pořadu vystoupení
šampiónů. Opět jsme sklidili ohromující potlesk. Koncert přenášela čínská televize. Poté byla připravena
závěrečná show s defilé vlajek účastníků a slavnostními projevy organizátorů. Na závěr převzal štafetu
olympiády sborového zpěvu rakouský Graz, který bude

MĚSTO KROMĚŘÍŽ AKTUÁLNĚ strana 655 NA TELETEXTU TV NOVA
Vážení čtenáři. Na celostátním pásmu teletextu TV NOVA jsou vysílány nové informační stránky města
Kroměříže. Tyto stránky vás budou nadále informovat o dění ve městě a okolí a jsou zařazeny v celostátní
síti měst, a proto budou seznamovat diváky z celé ČR se zajímavými akcemi a událostmi z našeho regionu.
Rádi také uvítáme vaše podněty, které nám pomohou vytvořit tyto informační a prezentační stránky.
5
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Staroslavná Nitra vzdala úctu výjimečným
osobnostem slovenských dějin
„Nitrava“. Tak se město pod Zoborem poprvé dostalo
do písemných pramenů už kolem roku 871 informací
o zasvěcení křes anského kostela nitranskému knížeti
Pribinovi roku 828 ve spise O obrácení Bavorů a Korutanských. Nitra byla už v roce 880 sídlem biskupství.

ství herců nočního divadelního představení na Svatoplukově náměstí přiblížily osudy knížete Rastislava a
soluňských bratrů Konstantina a Metoděje, kteří posunuli Slovany mezi rozvinuté evropské národy s vlastním písmem a liturgií v jim srozumitelném jazyce. Po
celé dny bylo Svatoplukovo náměstí zaplněno stánky řemeslného jarmarku, který nabízel výrobky tradičních řemesel a slovenské kulinářské speciality, a na pódiu se střídaly místní i zahraniční taneční a pěvecké
soubory.
Významnou událostí se stalo otevření mimořádné výstavy Neznámé centrum Nitranského knížectví, která nabízí nově objevené
unikátní archeologické nálezy z období Nitranského knížectví a Velké Moravy - skvělé
zlatnické, šperkařské a železné výrobky, plakety s prvními doklady písma u středoevropských Slovanů, zvon - první doklad svého druhu v prostoru středního Podunají a další unikáty, jež jsou jednoznačným důkazem
působení křes anství na tomto území ještě
před byzantskou misí. Předměty pocházejí z archeologického naleziště Valy v Bojné.
Vyvrcholením svátku sv. Cyrila a Metoděje byla slavnostní mše, kterou v areálu hradního návrší za přítomnosti slovenských biskupů celebroval Jozef kardinál Tomko.
„V současnosti, v éře globalizace a v čase, kdy je
Slovensko součástí Evropské unie, je životně důležité
pro každý národ, pro každou národnost pěstovat, chránit a rozvíjet hodnoty svého kulturního dědictví, aby
si zachovaly svoji identitu a aby se mohly podílet na
vytváření kulturně bohaté, pestré a rozvinuté Evropy,“
napsal mimo jiné do reprezentativního programu Dnů
Nitranů prezident Slovenské republiky Ivan Gašparovič.
M. Karásek

„Obloukem tisíciletí spojená s těmito pevnými body
naší historie se současná Nitra snaží vzdát úctu výjimečným osobnostem slovenských dějin, které právě
v Nitře zanechaly svoji nesmazatelnou stopu. Možnost
symbolického dotyku s atmosférou doby Pribiny, Rastislava, Konstantina, Metoděje a Svatopluka opět nabízejí tradiční slavnosti Nitra, milá Nitra, které se pořádají
pod záštitou Ivana Gašparoviče, prezidenta Slovenské
republiky, ve dnech 1. - 5. července,“ přiblížil atmosféru
Dnů Nitranů primátor města Ferdinand Vítek.
Projekt Nitra, milá Nitra s Pribinovými a Cyrilo-metodskými slavnostmi důstojně otevírá Nitranské kulturní léto - přehlídku umění, která se stala každoročním setkáním významných osobností, rodáků, představitelů partnerských měst a poutníků na
Cyrilometodějské národní pouti. Město Kroměříž letos reprezentovali místostarostka Jitka Dvořáková a místostarosta Petr Sedláček, kteří se postupně setkali jak se svými
hostiteli, tak se zástupci ostatních partnerských měst Nitry.
Už neodmyslitelnou součástí slavností je
cyrilometodějská akademie v Divadle Andreje Bagara, na níž zazněly starobylé pravoslavné liturgické zpěvy v podání mužského vokálního sboru Diptich z Bulharska.
Nesmírně působivá scéna a velké množ6
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Rumunsko na prahu EU nabízí spolupráci
— jak odpovíme?
Milé překvapení a setkání nás čekalo i poslední
den naší návštěvy v Ramnicu Valcea. Je vždy příjemné slyšet stovky kilometrů od domova mateřštinu.
V parku Zavoi, kde probíhala hlavní část oslav, jsme
navštívili malé, sympatické divadélko Ariel snad se
čtyřiceti místy k sezení. Soubor se i v průběhu oslav
několikrát představil krátkými rozvernými vstupy. Byli
jsme velice překvapeni, když dva členové souboru na
nás promluvili výbornou češtinou (s lehce pražským
přízvukem). Byl to nový mladý režisér souboru Ion Iurcu

Již potřetí se delegace města Kroměříže (tentokrát
ve složení MUDr. Olga Sehnalová, MBA, a RSDr. Vladimír Kenša) zúčastnila oslav Dnů rumunské národní
hymny v družebním městě Ramnicu Valcea. Partnerství mezi městy, které bylo v průběhu devadesátých
let prakticky zapomenuto, se nyní znovu oživuje.
Rumunsko prožívá v současné době dynamické
období příprav na Evropskou unii, kam vstoupí od ledna příštího roku. Bylo zajímavé srovnat tuto situaci
s Českou republikou. Rumunsko bere přípravu velmi
vážně. Všude je vidět
výsledek mnoha projektů, které už byly
realizovány
v předvstupním období. Země se mění
před očima. Zůstala jí
úchvatná krása přírody, všudypřítomné
živé tradice, ale současně se modernizuje. To je vidět na každém kroku. Je čas
myslet na to, že Evropská unie je i na východ od nás. Měli
jsme možnost navštívit městečko Horezu
s překrásným klášterem zapsaným na
seznamu UNESCO a
se stále živou tradicí
lidové keramiky.
Zdejší kulturní dům
tady organizuje festival lidové keramiky, ale také třeba letní tábory pro
děti zaměřené na poznání lidových tradic. Setkali jsme
se neplánovaně se starostou na místní radnici, modernizované z prostředků EU. Městečko se 7 tisíci
obyvateli má samostatný odbor zaměřený na získávání evropských zdrojů, čítající pět osob. „Jiné peníze
nemáme,“ argumentoval starosta, „a tito lidé se zaplatí sami.“ Nabízejí spolupráci a skutečně mají co
nabídnout. Tichá a malebná blízká vesnička Kule či
další horské kláštery lákají k návštěvě. I setkání se
starostou vinařského města Dragasani mělo převažující téma spolupráci s našimi vinaři a snahu proniknout se svými kvalitními víny na náš trh.

Foto: J. Adamík
a herečka Oana Rogojina. Oba studovali v Praze a
doslova před několika dny nastoupili angažmá v tomto
divadle. A nápady se jen hrnuly. Zmínili jsme se o
našich ochotnících a hned tady byla nabídka uspořádat v Ramnicu Valcea společnou divadelní dílnu, sehrát dvojjazyčná divadelní představení, soubor by se
samozřejmě rád prezentoval i Kroměřížanům a naopak. I na tento druh spolupráce lze nalézt v rámci EU
zdroje. Odjížděli jsme s přesvědčením, že máme výbornou šanci na prohloubení spolupráce mezi našimi městy nebo spíše regiony. Využijeme ji ?
MUDr. Olga Sehnalová, MBA,
místostarostka města Kroměříže
7
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Příští rok bude v Kroměříži patřit stromům
Město Kroměříž se na konci června stalo vítězem
grantového řízení na podporu kampaně Rok stromu,
kterou vyhlašuje Nadace Partnerství. Znamená to, že
Kroměříž převezme pomyslnou štafetu po městě Strakonice a počínaje letošním říjnem bude po dvanáct
měsíců ekologicko-osvětový projekt Rok stromu realizovat. Malí i velcí obyvatelé města se mohou těšit
na celou řadu zajímavých aktivit, jejichž hlavním cílem je propagace a osvěta v oblasti ochrany přírody
s důrazem kladeným na význam a funkci stromů.
„Cílem projektu je podnítit zájem
místních obyvatel všech věkových
skupin o ochranu životního
prostředí a vyvolat pozitivní
vztah k přírodě symbolizované stromy,“ uvedla místostarostka města Kroměříže Olga Sehnalová. Podle ní
bude
kampaň
v příštím roce stěžejní akcí projektu
Zdravé město Kroměříž a naváže na
již probíhající spolupráci města, škol,
neziskového sektoru a nově i podnikatelské veřejnosti. „Chceme, aby kampaň byla pestrá, smysluplná
a skutečně zajímavá pro širokou veřejnost. Proto jsme
rádi, že se na její realizaci bude podílet celá řada významných partnerů, jako je například Knihovna Kroměřížska, Středisko volného času Šipka, ČSOP Pla-

norbis, Dům kultury Kroměříž, Muzeum Kroměřížska, Občanské sdružení Alternativa 003, ale také Klub
UNESCO, Základní umělecká škola, Gymnázium Kroměříž a další,“ poznamenala Sehnalová, podle níž je
toto spektrum partnerů zárukou skutečně pestrého
programu, kde nebudou chybět výtvarné, pěvecké, recitační, literární a fotografické soutěže včetně přehlídek vítězů, tematické přednášky o stromech a přírodě
vůbec i oblíbené vycházky s odborným výkladem. Součástí kampaně budou také nejrůznější výstavy, koncerty klasické i rockové hudby
a v plánu je také vydání publikace o památných stromech regionu či vyhlášení a vyhodnocení soutěže Strom roku 2007.
K aktivitám s přímým a
ryze praktickým dopadem pak bude patřit výsadba stromů i organizování úklidu v přilehlém okolí města.
Kampaň Rok stromu navazuje přímo
na aktivity projektu
Zdravé město, který
se v Kroměříži realizuje již deset let. Posiluje místní partnerství a zapojuje do něj další subjekty, občany a zejména také podnikatelský sektor. Vhodným způsobem
rovněž spojuje kulturně-společenské akce s konkrétními akcemi k ochraně životního prostředí.
-pz-

8

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ZÁŘÍ 2006

Do Kroměříže putují další evropské peníze
Tři nové projekty zaměřené na sociální oblast ve
městě Kroměříži získaly podporu Evropské unie. Za
finanční pomoci z evropských strukturálních fondů se
ve městě začne s komunitním plánováním sociálních
služeb, podporou a resocializací ohrožené mládeže a
integrací zdravotně postižených do společnosti. Celkové náklady na realizaci zmíněných projektů se pohybují kolem 12 a půl milionu korun, přičemž drtivá
většina bude hrazena z evropských zdrojů.
Nejnákladnějším z projektů je Podpora sociální integrace osob se zdravotním postižením v kroměřížském regionu. Podle projektové manažerky kroměřížské radnice Jany Pošvancové by měl projekt mít pozitivní dopad na klienty Ústavu sociální péče Barborka.
„Je to poměrně velký projekt, díky němuž v Barborce
vznikne řada terapeutických dílniček zaměřených na
keramiku, práci se dřevem či tkaninami. Některé z nich
jsou již v provozu, ale chybí jim vhodné vybavení. Chystají se také kondiční pobyty, aby měli klienti co největší
kontakt s okolním světem,“ vysvětlila Jana Pošvancová. Projekt také počítá se vznikem stacionáře, který rodičům a příbuzným lidí se zdravotním a mentálním
postižením usnadní péči o ně. „Chtějí-li se o své blízké
navzdory postižení starat a zároveň chodit do práce,
mají dnes velmi omezené možnosti. Bu musejí vzít,
co je, nebo nemohou sehnat práci vůbec,“ poznamenala projektová manažerka, podle níž celkové náklady
na realizaci překročí osm milionů korun, Evropská unie
přitom zaplatí více než sedm milionů.
Dalším úspěšným žadatelem, kterému radnice pomáhala připravit projekt, je občanské sdružení Jaspis,

poskytující služby mladým dospívajícím lidem, inklinujícím ke společensky nežádoucímu chování. „Tito
lidé se pohybují na hranici činností, které nejsou
v souladu s tím, co běžně považujeme za správné.
Jaspis už nyní s těmito lidmi úspěšně pracuje, ale
potřebuje svou činnost zprofesionalizovat a získat
peníze, protože jeho práce spočívá především na dobrovolnictví,“ vysvětlila Pošvancová. Projekt podle ní
podporuje především poradenství, vzdělávání personálu, zabezpečení chodu klubu pro mladé včetně drobného vybavení klubovny. Co se týče nákladů, které
překračují 2,5 milionu korun, sdružení jako nezisková organizace nemusí projekt spolufinancovat a celá
výše bude hrazena z prostředků Evropské unie. Jaspis ovšem bude muset zajistit předfinancování projektu, a to s pomocí bezúročné půjčky, kterou rozhodnutím zastupitelstva přislíbila kroměřížská radnice.
Třetím úspěšným projektem je Komunitní plánování sociálních služeb na Kroměřížsku. „Komunitní plánování je aktivita, která se v Kroměříži už nějakou
dobu realizuje. Byla zpracována pro oblast seniorů,
ale ke komplexnímu řešení poskytování sociálních
služeb ve městě zatím nedošlo. Projekt je zaměřen
na přípravu a realizaci analýz, ze kterých bude vycházet samotný komunitní plán, a evropské peníze
nám pomohou zajistit veškeré organizační a strategické náležitosti,“ uvedla Pošvancová, podle níž může
město získat až 88 procent z celkově uznatelných
nákladů, které se pohybují pod hranicí dvou milionů
korun.
-pz-

Ještě letos dojde k obnově sídliště Zachar I.
Zdejší radnice uspěla s žádostí
u ministerstva pro místní rozvoj
a získala více než čtyřmilionovou
dotaci na úpravu veřejných ploch
na zmíněném sídlišti. Projekt počítá s úpravami chodníků, komunikací, hracích prvků i veřejné zeleně.
Regenerace sídliště Zachar I
bude rozdělena do dvou etap. „V
té první s rozpočtem šest milionů
korun, která bude zahájena
v průběhu září, dojde k úpravám
chodníků, které jsou již na mnoha místech poškozené, dále
k obměně a instalaci nových hra-

cích prvků v dětských koutcích,
výměny se dočkají i lavičky, odpadkové koše a počítá se i
s úpravou míst pro popelnice,“
vysvětlil vedoucí odboru rozvoje
města Josef Koplík s tím, že do
celé řady změn radnici nutí bezpečnostní předpisy. Součástí první etapy budou i úpravy zeleně.
Druhá etapa počítá s vybudováním nového hřiště na míčové
hry za budovou archivu a rozšířením počtu parkovacích míst. „Právě s parkováním budou souviset
i některé změny dopravního režimu tak, aby byl pokud možno jas9

ně vymezen prostor pro automobily a pěší a nedocházelo ke stání vozidel na chodnících,“ uvedla
místostarostka Olga Sehnalová.
Podle ní předcházel vypracování
celého projektu sociologický průzkum, jehož součástí byla i anketa potřeb obyvatel. Právě díky ní
radnice získala některé podklady
vycházející z požadavků lidí bydlících v této části města. Z ankety
na sídlišti například vyplynulo, že
občané parkování vozidel vnímají jako problém, kterému je nutné
věnovat v rámci regenerace sídliště velkou pozornost.
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Radnice prodala lesy v Rackové za 99 milionů korun
Městu Kroměříži se podařilo najít kupce pro lesní
pozemky v lokalitě Racková. O novém majiteli se jednalo ve čtvrtek 10. srpna na zasedání kroměřížských
zastupitelů, kteří vybírali ze čtyř přihlášených zájemců. Za cenu 99 milionů korun nakonec lesy získala
společnost BC Logistics z Otrokovic.
Původním záměrem radnice bylo prodat majetek
za cenu, která nebude nižší než 80 milionů korun.
Teprve po zveřejnění záměru prodeje v polovině června ovšem radnice dostala do rukou nový posudek,
podle kterého odhadní cena lesa přesahuje 241 milionů korun. „Reálná tržní cena se pohybuje na hranici
45 procent ceny posudkové, což v našem případě činí
108 milionů korun. Přestože byla zveřejněna minimální cena 80 milionů, vzhledem k novým poznatkům jsme na zasedání navrhli prodat lesy za cenu,
která nebude nižší než 105 milionů korun,“ uvedl
místostarosta Kroměříže Petr Sedláček. Formou obálkové metody pak každý ze čtyř přihlášených zájemců
seznámil zastupitele se svou nabídkou, žádný z nich
však neakceptoval nově navrženou cenu. S nejvyšší
nabídkou 99 milionů korun přišla společnost BC Logistics z Otrokovic, 90 milionů nabídla pražská spo-

lečnost Gerimo, třetí v pořadí skončila společnost
MATVE z Uherského Ostrohu s nabídkou 81 milionů
korun. Lesy České republiky, které byly čtvrtým zájemcem, akceptovaly původní cenu 80 milionů korun. „Nabídnutou kupní cenu musí společnost BC
Logistics uhradit nejpozději do 15. září tohoto roku,“
poznamenal Sedláček.
Zatímco v červnu, kdy zastupitelé schvalovali zveřejnění záměru prodeje, jednání doprovázely dlouhé
debaty zastupitelů i přítomných občanů, samotný prodej již probíhal v poklidu. Přesto však zastupitelé zdaleka nebyli ve svých názorech jednotní. Pro prodej
zvedlo ruku 14 zastupitelů, což je minimální počet
pro schválení. „Jsem rád, že zastupitelé prodej za částku 99 milionů korun odhlasovali, i když mým zbožným přáním byla cena 105 milionů a více. Jsem však
spokojen i s tímto výsledkem,“ sdělil starosta města
Petr Dvořáček. Podle něj se les navíc dostal do dobrých rukou. „Majitel společnosti bydlí nedaleko Rackové. Žije zde od mládí a zdejší prostředí zná velmi
důvěrně. Jsem pevně přesvědčen, že les, který patřil
městu, je v rukou dobrého hospodáře,“ dodal starosta.
-pz-

Školy a školky se o prázdninách proměnily
ve staveniště
V kroměřížských základních a mateřských školách bylo o prázdninách rušno. Podobně jako
v předcházejících letech tady po odchodu žáků
nastoupili řemeslníci na stavební nebo údržbové práce.
V Základní škole Slovan se přestavoval bazén na
tělocvičnu. „Bazén už nevyhovoval normám a byl
v provozu pouze na výjimku. Další rok by už hygienik jeho provoz nepovolil. Radnice tak stála před
rozhodnutím, zda bazén opravit, nebo jej přebudovat,“ vysvětlil vedoucí odboru rozvoje města Josef
Koplík. Nakonec se ředitelství školy a představitelé
města shodli na tom, že více než malý bazén, do
kterého se nevejde ani celá třída žáků, potřebuje
škola nové prostory pro výuku tělesné výchovy. „Bazén určitě chybět nebude, protože výuku plavání lze
zajistit v mnohem lepších podmínkách městského
bazénu,“ poznamenal Josef Koplík, podle něhož si
přestavba včetně zateplení fasády dvou školních pavilonů vyžádá asi šestnáctimilionovou investici. Celých patnáct milionů korun ovšem tvoří státní dotace. Kromě této rozsáhlé investice se zatepluje fasáda a mění počítačová sí .

V Základní škole Oskol se vyměnila okna, což je
investice dosahující téměř pěti milionů korun. „Ve
škole na sídlišti Zachar se rekonstruovala sociální
zařízení a v Mateřské škole v Kollárově ulici školní
kuchyně. V Mateřské škole Štítného se zateplila fasáda a dokončila výměna oken. Náklady činily tři
miliony korun. V podstatě v každé škole či školce
došlo k nějakým úpravám,“ poznamenal vedoucí
odboru rozvoje s tím, že s výjimkou tělocvičny na
Slovaně, která bude hotova až v říjnu, musejí být
všechny ostatní práce ukončeny do začátku školního roku.
Kroměřížská radnice letos investuje do oprav
v základních a mateřských školách téměř čtyřicet pět
milionů korun. S výjimkou patnáctimilionové dotace na novou tělocvičnu ve škole Slovan hradí všechny náklady z vlastních zdrojů. Díky pravidelným letním opravám jsou už školská zařízení, jejichž zřizovatelem je kroměřížská radnice, na velmi dobré
úrovni. „Na druhou stranu do těchto zařízení je třeba vzhledem k jejich významu a velikosti investovat
nepřetržitě,“ dodal Josef Koplík.
M. Karásek
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Silniční most čeká v roce 2008 rekonstrukce

Foto: -kamJediný silniční most přes řeku Moravu v Kroměříži
se dočká rekonstrukce. Oprava se uskuteční v průběhu
roku 2008, už nyní je však zřejmé, že pro běžnou automobilovou dopravu bude most po dobu rekonstrukce
uzavřen.
Podle vedoucího radničního odboru rozvoje města
Josefa Koplíka se bude most opravovat postupně. „Vždy
jedna polovina tak, aby přes něj mohly jezdit autobusy
MHD, dálkové autobusy, sanitky či hasiči. Běžná automobilová doprava však bude po dobu rekonstrukce vyloučena. Zachován by měl být pouze průchod pro pěší,“
uvedl Koplík s tím, že auta budou po dobu stavebních
prací využívat objíž ku přes nynější obchvat města.
„V roce 2008 už tu bude dokončen úsek dálnice, ale
nebude ještě napojen na dálniční sí a nebude tedy ani
zpoplatněn, takže všechna vozidla tudy mohou moci jez-

dit,“ vysvětlil vedoucí odboru rozvoje. Rekonstrukce potrvá od jara až do podzimu. Tuto dobu přitom nelze zkrátit
kvůli dodržování technologických postupů, zejména tvrdnutí betonu. „Investorem i realizátorem rekonstrukce je
Zlínský kraj, kterému most patří, stejně jako komunikace na průtahu městem. Město Kroměříž se pouze vyjadřuje k některým záležitostem, finančně ani stavebně se
však na akci podílet nebude,“ vysvětlil Josef Koplík.
Kroměřížský silniční most je jediným místem přímo
ve městě, kde se mohou automobily dostat z jednoho
břehu řeky Moravy na druhý. Most už ale neodpovídá
dnešním požadavkům, nevyhovuje především po statické stránce. Nosnost mostu je snížena a dnes na
něj vůbec nesmějí vjíždět těžká vozidla. Navíc jím procházejí inženýrské sítě a parovod, což již současné
normy nepovolují.

Voda z přívalových deš ů škodila
v několika obcích na Kroměřížsku
Lokální záplavy způsobila na Kroměřížsku v pátek 30.
června v časných ranních hodinách silná bouře doprovázená přívalovými dešti. Během několika minut se zvedla
hladina Věžeckého potoka. Voda z koryta i z okolních
polí zaplavila zahrady, cesty i obytné domy v přilehlých
obcích Věžky, Lutopecny a Bezměrov. Největší problémy
způsobila voda v kroměřížské místní části Postoupky.
„Po nočních bouřkách došlo ke splavení vody z polí
v okolí vesnic u Kroměříže. Došlo k rozvodnění říčky
vedoucí přes Postoupky a k zaplavení desítek domů,“
popsal situaci v Postoupkách mluvčí Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Ivo Mitáček. Do terénu okamžitě vyrazili členové povodňové komise kroměřížské radnice. „Během noci bylo v Kroměříži na-

měřeno 67 mm a v povodí Věžeckého potoka až přes
80 mm srážek. Bylo nutné nařídit mimořádné snížení
hladiny nad jezem Strž, aby měly drobné vodní toky
kam odtékat,“ uvedl tajemník kroměřížské povodňové komise Petr Vodák s tím, že na jiných drobných
tocích zatím problémy hlášeny nebyly. Už v dopoledních hodinách voda v zátopové oblasti pozvolna klesala. „Snížení hladiny na jezu Strž bylo rozhodujícím
krokem, bez něhož by voda z Postoupek nemohla
dobře odtékat. Je však zřejmé, že v Postoupkách budeme muset jako protipovodňové opatření navýšit
břehy zdejšího potoka,“ sdělil kroměřížský starosta Petr
Dvořáček. Sami obyvatelé Postoupek tvrdí, že takovou situaci ve své obci doposud nezažili.
11
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Evropský týden mobility
a Evropský den bez aut 2006 v Kroměříži
Řada měst se potýká s dopravními problémy a
s nezdravým způsobem života, ke kterým jsme „odsouzeni“ díky všestrannému rozvoji společnosti. Mnoho lidí
si ale uvědomuje, že v zájmu dalšího udržitelného rozvoje je třeba se začít chovat šetrněji k našemu životnímu prostředí. Jednou z těchto iniciativ se stal Evropský
den bez aut — poprvé se uskutečnil ve Francii v roce
1998 a od roku 2002 je už pravidelně týden od 16. do
22. září věnován udržitelné dopravě jako Evropský týden
mobility. Obyvatelé měst a ostatních sídel jsou vyzýváni
k tomu, aby jako přednostní způsob dopravy využívali
hromadnou dopravu, kolo, nebo chodili pěšky.
Město Kroměříž začalo organizovat aktivity spojené
s Evropským týdnem mobility a Dnem bez aut v roce
2000. V letošním roce začínáme již v polovině září, kdy
bude v Knihovně Kroměřížska tradičně instalována
výstavka kreseb žáků kroměřížských mateřských a základních škol — tentokrát na téma „Bezpečnost při sportu“. Je pozoruhodné, jak široký byl výběr sportovních
disciplín, které autory zaujaly — cyklistika, skateboardy
a kolečkové brusle jsou stále pro děti velmi přitažlivé.
Týden začíná v sobotu 16. září cyklojízdou. Před startem na Velkém náměstí v Kroměříži probíhá krátký program — jízda zručnosti, Městská policie registruje k kola
a odborná firma seřizuje kola, provádí drobné opravy.
Trasa vede podél řeky Moravy do Kvasic, odtud přes
Tlumačov kolem Kurovického lomu do samotných Ku-

rovic, kde se účastníci setkají s příznivci z nedalekého
Holešova a po společné prohlídce zdejší tvrze se vrátí
přes tradiční cíl cyklojízd Záhlinice do Kroměříže (celkem asi 28 km). Následující den, v neděli 17. září, je
naplánovaná společná pěší vycházka do příměstského
lesa Barbořina s povídáním o jeho historii a budoucnosti, spojená s exkurzí do kroměřížské úpravny vody.
V pondělí 18. září bude vyprávět a promítat fotky
v Knihovně Kroměřížska Josef Kozák z Hostkovic na
Olomoucku. Jeho cesta kolem světa na kole, ukončená
na podzim loňského roku, trvala 494 dny a ujel při ní
44 041 km.
Dnem bez aut je v Kroměříži středa 20. září —
v centru města na Velkém náměstí je od 9 do 15 hodin
dopravní uzávěra, dopoledne probíhá program Českého červeného kříže, ve 13 hodin se občané mohou
seznámit s novým elektronickým odbavovacím systémem a bude losování o možnost bezplatného užívání
městské hromadné dopravy (MHD). Ve 14 hodin tradičně organizuje kroměřížská Sokolská župa hanácká Běh
Terryho Foxe. V průběhu dne je zde i program Základní
školy a Mateřské školy speciální, při němž si děti i dospělí mohou vyzkoušet, jak se žije dětem se zdravotními handicapy. Ve čtvrtek 21. září připravuje sociální
odbor Městského úřadu v objektu s bezbariérovým přístupem výstavu kompenzačních pomůcek pro handicapované.
V pátek 22. září budou odměňováni disciplinovaní
cyklisté Městskou policií (přední a zadní blikačky, rukavice), žáci prvních tříd dostanou reflexní pásky. Na
Týden mobility navazuje i kampaň „Vidět a být viděn“
Projektu Bezpečná komunita Kroměříž, kdy budou všem
žákům zdejších základních škol rozdány balíčky
s reflexními materiály a poučením, proč je používat.
Mezi trvalá opatření, která město zajiš uje pro zlepšení pohodlí a bezpečnosti obyvatel, patří v letošním
roce osvětlené přechody pro chodce, další nízkopodlažní autobus MHD, nový informační systém MHD
s elektronickým a akustickým signálem na zastávkách
(dostupný i nevidomým a slabozrakým, vozíčkářům),
rozšíření zastávek MHD a informační měřidla pro měření rychlosti automobilů včetně mobilních radarů pro
Městskou policii.
Sobota 16. září — cyklojízda
Neděle 17. září — vycházka na Barbořinu
Pondělí 18. září — beseda v Knihovně Kroměřížska
Středa 20. září — Den bez aut na Velkém náměstí
Čtvrtek 21. září — výstava kompenzačních pomůcek
Pátek 22. září — kampaň „Vidět a být viděn“

Kvetoucí Kroměříž
Město Kroměříž vyhlašuje pro rok 2006 soutěž
o nejhezčí květinovou výzdobu domů Kvetoucí
Kroměříž. Na ocenění vlastního nebo cizího květinami vyzdobeného okna, balkónu, předzahrádky
či interiéru veřejně přístupné budovy může podat
návrh kdokoli. Podmínkou je místní příslušnost
soutěžící výzdoby v Kroměříži a místních částí a
poskytnutí potřebných podkladů: jméno majitele
nebo autora výzdoby, uvedení soutěžní kategorie,
adresa výzdoby, případně kontaktní adresa majitele. Je možné zaslat digitální nebo klasický snímek. Návrhy a tipy je možné předat osobně na
podatelně MěÚ Kroměříž nebo poštou: Městský
úřad Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž.
Vítězové budou odměněni.
Bližší informace u ing. Jany Knapkové, tel.
573 321 284 nebo na
http://www.mesto-kromeriz.cz/zdrave-mesto
12
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V Kroměříži se opravují památky městské rezervace

Foto: -kamse na financování oprav podílet nejméně padesáti
procenty. Stát může poskytnout maximálně padesát
procent, většinou však jeho příspěvek bývá nižší,“
vysvětlil Sedláček. Pokud je majitelem opravované
památky soukromá osoba, její minimální podíl činí
čtyřicet procent. Stát pak přispívá maximálně padesáti procenty a radnice do oprav musí vložit nejméně deset procent nákladů. „V případě, že je opravovaný objekt v majetku církve, stát může formou
dotace poskytnout až 70 procent. Město ze svého
rozpočtu dává minimálně 20 procent a alespoň
deseti procenty se musí na opravách podílet vlastník. Vzhledem k tomu, že církev zpravidla nemá dostatek prostředků na rekonstrukci svých památek,
často přispíváme na úhradu církevního podílu i my,“
poznamenal místostarosta.
Dotace ministerstva kultury na tento rok činila
1 650 tisíc korun a více než devíti sty tisíci přispějí na
opravy vlastníci objektů. Město musí v rámci podmínek programu regenerace ze svých prostředků uvolnit 560 tisíc korun, ovšem vzhledem k tomu, že přispívá i na úhradu podílu jiných subjektů, dá letos radnice na opravy památek více než dva miliony korun.

Také letos v Kroměříži pokračují opravy historických
objektů v centru města. V rámci Programu regenerace Městské památkové rezervace, díky němuž se
v posledních letech ve městě podařilo opravit řadu
významných památek, se letos bude pracovat na dvou
historických domech, kostele Panny Marie a pokračovat budou i opravy městského opevnění. Celkem se
letos počítá s investicí přesahující tři miliony korun,
přičemž na úhradě nákladů se podílí radnice, stát
i majitelé objektů.
Program regenerace Městské památkové rezervace zahrnuje městské, církevní i soukromé objekty,
každý subjekt se přitom na opravách finančně podílí.
Formou dotací na opravy přispěje i stát. „Každoročně
se snažíme využívat dotace poskytované ministerstvem
kultury na opravy v městských památkových rezervacích. Jejich čerpání je však vázáno přísnými pravidly,“
uvedl místostarosta města Kroměříže Petr Sedláček.
O výběru jednotlivých objektů rozhoduje zastupitelstvo, které také musí významnou částkou přispět
z rozpočtu města. Poměr investic je přitom v rámci
programu jasně stanoven podle toho, kdo je vlastníkem památkového objektu. „Je-li jím radnice, musí
13
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Nashledanou na setkání těšnovických rodáků
v roce 2010
S myšlenkou svolat sjezd rodáků si v Těšnovicích
pohrávali už delší dobu. Ale ke zcela vážnému rozhodnutí uspořádat tak jedinečnou a náročnou akci
došlo až v říjnu 2005. „V současné době je obec
v takové podobě, že se má čím pochlubit. A lidé projevili spontánní zájem o svolání rodáků s tím, že ještě
upraví, co je potřeba, a že se o účastníky všemožně
postarají,“ vzpomíná na nelehké rozhodování členka
organizačního výboru a předsedkyně osadního výboru Zdena Dočkalová. Zatím k poslednímu setkání rodáků došlo v roce 1962. Od té doby se toho v obci
hodně změnilo, mnozí už nežijí a adresy na všechny
nemáme.“ Před organizátory rázem leželo několik důležitých úkolů: Vylepšit obec, stanovit pevný termín
setkání, shánět adresy a psát pozvánky a připravit
výstavu dokumentů, jež připomenou dávnou i nedávnou historii Těšnovic. Jen díky vynaloženému úsilí
všech obyvatel a za pochopení i významného přispění města Kroměříže se vše podařilo připravit tak, že
v případě známkování by to byla veliká jednička.
„Spoluobčané přislíbili, že se o své rodáky postarají, v případě potřeby je ubytují a poskytnou jim nezbytné zázemí,“ říká s radostí a pýchou v hlase Zdena Dočkalová. Na Nový rok 2006 byl vyhlášen pevný
termín sjezdu - 1. - 2. července a z obce odcházely
první dopisy s pozvánkami. „Dne 30. dubna jsme uzavřeli příjem přihlášených a s těmito údaji začali pra-

covat. Kdo mohl, věnoval svůj čas úpravě areálu Žlíbek a svého okolí. Ve škole se malovalo a stále se
shromaž ovaly dokumenty k výstavě. V průběhu organizačních příprav jsme se setkali se známým zlínským výtvarníkem, grafikem a scénografem Josefem
Ruselákem, který má k Těšnovicím příznivé vztahy.
Ochotně se ujal uspořádání výstavy a díky němu měla
mimořádnou úroveň,“ vypočítává Zdena Dočkalová,
co všechno se dalo do pohybu.
Ke společnému setkání rodáků s občany Těšnovic
došlo v prvních dnech července. Doprovázel ho pečlivě připravený program. V sobotu se ve Žlíbku sešlo
320 platících občanů, v neděli více než dvě stovky.
„Až ze Spojených států amerických přijel Jaroslav Suchánek, který byl vyhlášen za nejdále žijícího rodáka.
Okouzlující byla nejstarší rodačka Ludmila Vlčková,
narozená v Těšnovicích roku 1906, která tu nějaký
čas učila v obecné škole. Setkala se s řadou svých
žáků. Vlastně každé setkání bylo něčím nej...“, říká
spokojeně organizátorka.
Obrovský úspěch korunoval vynaložené úsilí, ale
také nabudil pořadatele natolik, že se rozhodli svolat
setkání rodáků každých pět let. K tomuto rozhodnutí
přispěla nádherná, neopakovatelná atmosféra, srdečnost, přetrvávající dobré vztahy s rodáky a množství
děkovných dopisů, které přicházely po události. Citujme z jednoho: „Srdečné díky za krásnou, zdařilou akci,
která v nás, dříve narozených, vyvolává nesmírnou radost, že
jsme se mohli po tolika desetiletích opět vidět s některými spolurodáky. Pro nás, kteří
jsme odešli ze svého
rodného hnízda, to byly
nádherné zážitky. Za
tak do detailu propracovanou a úspěšnou
akci patří všem velké
uznání. Marie Budínová - Forýtková, Otrokovice. „Vynaložená námaha všech těšnovických občanů za to
stála,“ uzavřela Zdena
Dočkalová.
M. Karásek
14
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Úsměv je dražší než peníze
Budu vám v krátkosti vyprávět životní příběh paní
Ludmily Vlčkové. Kde jsem ji potkala? No přece 1. a
2. července v Těšnovicích — místní části Kroměříže,

řád jiskřičky jasu a optimismu. Naše paní učitelka.
Kolik osudů lidí ovlivnila. Jejím prvním učitelským
místem po absolvování učitelského ústavu
v Kroměříži byla vesnice Odranec ve
východních Čechách. Už sám název vesnice prozrazuje, jak těžký
život zde lidé měli. V Těšnovicích
působila do roku 1949. Uměla naučit. A byla i přísná a důsledná, a
to nejen ve škole, ale i jako cvičitelka místního Sokola. Ke cvičení
se scházeli v přírodě nebo
v hospodě u Kvasničků. Společné
cvičení přinášelo všem mnoho krásných prožitků — jak vzpomínají bývalé cvičenky, dnes už dámy
v pokročilém věku — ale také sílu,
kterou bylo potřeba při překonávání
životních překážek. A co teprve překrásné výšivky a krajky, které byly
další láskou paní učitelky. Ukázky
jsme mohli vidět i na výstavě uspořádané k setkání rodáků v budově
bývalé školy. Pak prošla mnoha
malými vesnickými školičkami. Nyní žije v Opavě
v rodinném domě u své dcery.
Na otázku - jak jste dokázala překonat všechny
nástrahy svého stoletého života? - jubilantka odpověděla: „Všechno jsem se snažila řešit s nadhledem
a úsměvem. Když se lidé usmívají na mě, tak já se
usmívám na ně. Úsměv je dražší než peníze!“.
Mgr. Jitka Dvořáková,
místostarostka města Kroměříže

kde se setkali občané se svými rodáky, nebo těmi,
kteří se sem přistěhovali později, nebo i těmi, kteří
třeba jen nakrátko zažili atmosféru obce. Setkání to
bylo milé a upřímné. Když starosta Kroměříže Petr
Dvořáček vítal nejstarší účastnici, paní učitelku Ludmilu Vlčkovou, měla celá řada z nás slzy v očích.
Byly to slzy obdivu nad krásnou paní, která se
v letošním roce dožívá rovných 100 let a jejíž obličej
byl neustále prozářen úsměvem a v očích měla po-

FÓRUM Zdravého města
Představy občanů o Zdravém
městě a o tom, co je třeba zlepšit a udělat pro to, abychom se
tomuto ideálu přiblížili, jsou shrnuty v tzv. Plánu zdraví. Tento dokument se každoročně projednává s veřejností na FÓRU Zdravého města. Letošní původně
plánovaný termín 5. září byl
z organizačních důvodů změněn
— hlavním důvodem je zkušenost
z loňského FÓRA 2005, kdy se

ukázalo, že všechny podněty
z jednotlivých oblastí není možné
dostatečně projednat během 2 — 3
hodin.
Komise Rady města Kroměříže
pro Projekt Zdravé město schválila rozdělení problematiky do čtyř
setkání, z nichž každé bude věnováno vždy dvěma tématům Plánu
zdraví města Kroměříže :
Úterý 12. září v 16 h — Veřejná
správa, Podnikání a služby. Čtvr15

tek 21. září v 16.30 h — Životní
prostředí, Doprava. Úterý 26. září
v 16 h — Vzdělávání, Kultura.
Úterý 3. října v 16 h — Sociální
oblast, Zdravý životní styl. Projednávání se skuteční v přednáškovém sále Knihovny Kroměřížska
na Slovanském náměstí.
Plán zdraví je zveřejněn na
webových stránkách města Kroměříže:
http://www.mesto-kromeriz.cz
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Člověk si neuvědomí, co vše může znamenat
překážku, když nemá dané problémy
rózu zbavit mýtů a pověr, nebo hodně lidí se domnívá,
že je to choroba nakažlivá, že nemocný má v nepořádku
nervy a vinou této nemoci zapomíná.
Roska Kroměříž, která vznikla v roce 1989, je zařazena do celonárodní sítě center Unie Roska Česká republika. A ta je aktivním členem mezinárodní federace
MSIF a její evropské platformy EMSP při EU. Sídlí ve
Spáčilově ulici č. 3073. Z území bývalého okresu Kroměříž sdružuje 52 nemocných, z toho jen 18
z Kroměříže. Předsedkyní je Zdena Mlčáková.
Členové Roska Kroměříž se scházejí jedenkrát za
měsíc v Klubu zdravotně postižených na Malém valu.
K rehabilitaci mohou využívat plavecký bazén, jízdu na
koních, popřípadě se účastnit rekondičních pobytů.
V Knihovně Kroměřížska se scházejí k besedám
s neurology, lékaři-specialisty a sociálními pracovníky.
„Bez významné pomoci sociálního odboru Městského
úřadu, bez finanční podpory Městského úřadu, sponzorů a příznivých nabídek rehabilitačního oddělení
Nemocnice v Kroměříži bychom nemohli uskutečňovat důležité aktivity, které nám částečně odstraňují problémy, jež provázejí život s touto chorobou,“ uvedla
Zdena Mlčáková.
M. Karásek

Nemoc s nenápadným začátkem a nepředvídatelným
průběhem. Tak lze charakterizovat roztroušenou sklerózu (RS). Není to zhoubná choroba. Jestliže je objevena brzy, včas nasazena nejmodernější léčba a rehabilitace, lze s ní žít bez větších omezení po desetiletí. V naší
zeměpisné šířce trpí roztroušenou sklerózou přibližně
10 000 lidí. Není to malé číslo. Proto je důležité naučit
se s ní žít. Platí to nejen pro osoby s RS, ale hlavně pro
jejich okolí.
Roska je svépomocné občanské hnutí, jehož posláním je pomáhat lidem s roztroušenou sklerózou žít kvalitní, důstojný a plnohodnotný život. Program, který nemocným nabízí, je především snaha o všemožné zlepšení podmínek aktivního života, pořádání rozmanitých
setkání stejně postižených lidí na koncertech, v divadlech,
sportovních akcích, hipoterapii a výletech do přírody,
popřípadě letní pobyty v rehabilitačních střediscích. Na
setkáních se předávají ověřené informace o nemoci a
konkrétní zkušenosti. Nově diagnostikovaným usnadňuje
vyrovnání se s chronickou chorobou, motivuje je
k aktivnímu přístupu k životu a nabízí alternativní cvičení. Nezanedbatelná je i rada rodinám a přátelům, jak se
mají k nemocnému chovat. Snahou je roztroušenou skle-

Členové Roska Kroměříž na rekondičním pobytu na Jelenovské.
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Občané se zdravotním postižením
mají zase větší šanci si najít zaměstnání
V Kroměříži a ve Zlíně začala pracovat Nízkoprahová centra poskytující poradenskou činnost, která je
určena dlouhodobě nezaměstnaným občanům se
zdravotním postižením
Cílem činnosti Nízkoprahových center je vytvoření
poradenského, vzdělávacího a podporujícího zázemí
pro dlouhodobě nezaměstnané občany se zdravotním postižením. Tito občané se mohou obracet na
pracovníky centra o právní radu v oblastí pracovněprávních a sociálně-právních vztahů.
V Nízkoprahových centrech mohou zájemci také
absolvovat motivační kurzy, ve kterých se naučí, kde
získat informace pro vyhledání vhodného zaměstnání, naučí se základům vyjednávání se zaměstnavatelem a dovědí se řadu dalších užitečných věcí, například jak napsat životopis a motivační dopis, jak se
vhodně obléct a upravit pro první setkání se zaměstnavatelem atd. V Nízkoprahových centrech je možné
si dojednat také schůzku s psychologem nebo speciálním pedagogem.

Nízkoprahová centra vznikla v rámci projektu Centrum podpory Zlín, jehož realizátorem je Centrum služeb
postiženým Zlín. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.
Nízkoprahová centra jsou jako jediná v regionu
Zlínska a Kroměřížska schopna zajistit pro zájemce
službu podporovaného zaměstnání. Tato služba je
určena lidem se zdravotním handicapem nebo lidem,
kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením a nejsou
schopni si sami, bez cizí pomoci, najít zaměstnání.
Cílem služby podporovaného zaměstnání, poskytované v rámci projektu Jdeme do práce, je těmto lidem
pomoci najít zaměstnání odpovídající jejich vzdělání,
představám, schopnostem a dovednostem na otevřeném trhu práce, mimo chráněná pracoviště.
Veškeré poskytované služby jsou bezplatné.
V Kroměříži pracoviště Nízkoprahového centra najdete v prostorech Regionálního Klubu UNESCO na
Riegrově náměstí. Je otevřeno každý čtvrtek od 13 do
17 hodin.
Milan Antoš, vedoucí APZ

Přesvědčte se o svém zdravotním stavu
Územní organizace Svazu diabetiků Kroměříž uspořádá v rámci projektu Zdravé město Kroměříž 1996 —
2006 ve spolupráci s diabetologickou ordinací MUDr. S. Vlčkové 5. září v době od 9 do 11,30 hodin a od 13,30
do 14,30 hodin veřejné měření glykemie občanů v Kroměříži.
Koná se v diabetologické ordinaci MUDr. S. Vlčkové,Velké náměstí, ve vestibulu Pošty 1 — Oskol a v Knihovně
Kroměřížska, Slovanské nám.

Neziskové organizace mohou žádat o příspěvky do konce září
Také letos mohou kroměřížské neziskové organizace žádat radnici o příspěvky na svou činnost a provoz
v příštím roce. Radnice, která se v rámci svých možností snaží aktivity nejrůznějších spolků podporovat,
přijímá žádosti o příspěvky na sportovní, výchovnou,
vzdělávací, mimoškolní, zájmovou či kulturní činnost,
dále příspěvky týkající se oblasti cestovního ruchu, životního prostřední, ekologie, zdravého města a sociální problematiky. V neposlední řadě město přispívá i na
aktivity spojené s prevencí kriminality. Své žádosti o
příspěvky na činnost musejí zájemci na radnici zaslat
nejpozději do 30. září.
Radnice přijímá žádosti o příspěvek na celoroční činnost, provozní a investiční náklady a na jednorázové akce.
Žádosti o příspěvky na celoroční činnost projednají příslušné komise a doporučí je ke schválení orgánům města.
Tyto příspěvky jsou pak začleněny do návrhu městského

rozpočtu. Co se týče příspěvků na provozní a investiční
výdaje neziskovek, ty radnice poskytuje maximálně do
osmdesáti procent nákladů, zbytek si musí zajistit organizace sama. V obou případech musejí žadatelé dodržet
stanovený termín pro podání žádosti. Výjimkou jsou příspěvky na jednotlivé akce. Na ně radnice přispívá i
v průběhu roku, ale nemělo by se jednat o akce, které je
možno zahrnout do celoroční činnosti.
Žádosti radnice přijímá na předepsaných formulářích,
které si každý může stáhnout z webových stránek města (www.mesto-kromeriz.cz), nebo vyzvednout na příslušném odboru radnice, kam se také vyplněné formuláře
zasílají. Například žadatelé o podporu kulturních aktivit
formuláře zašlou na adresu odboru kultury, cestovního
ruchu a památkové péče, zatímco zájemci z řad sportovních a tělovýchovných spolků budou své žádosti adresovat odboru školství, mládeže a sportu apod.
17

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ZÁŘÍ 2006

NABÍDKA KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH PROGRAMŮ V KROMĚŘÍŽI
z Neděle 10. září v 18.30 h - Kroměřížské ozvěny.
Folk * Country * Bluegrass * Přehlídka Zlínského kraje. Restaurace Oskol.
z Čtvrtek 14. září v 18 h - Ozvěny prázdnin. To nejlepší
z letních festivalů na zahrádce Klubu Starý pivovar.
z Čtvrtek 21. září v 18 h - Oldies Band Zdeňka Mojžíše. Hrají k tanci i poslechu. Zahrádka Klubu Starý
pivovar.
z Neděle 24. září v 18.30 h - JAZZ SALON KROMĚŘÍŽ. Průběžný festival. ZAHÁJENÍ 16. SEZÓNY. Restaurace Oskol.
z Čtvrtek 28. září v 18 h - Jazzoviny Richarda Pogody - Čs. rozhlas Olomouc & Kromba Zdeněk Butula. Zahrádka Klubu Starý pivovar.

KONCERTY
KROMĚŘÍŽSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2006
XXXVIII. ročník - hudební festival
s nejdelší tradicí v Kroměříži.
Pořádá Dům kultury Kroměříž a Arcibiskupský zámek v Kroměříži pod záštitou města Kroměříže.
z Středa 6. září - Klenoty hudby - písně a slavné árie. Pěvecký recitál. Camelia Clavac - zpěv
(Rumunsko), Leonhard Westermayer - klavírní doprovod (Německo). Písně a árie ze světových oper.
z Pondělí 11. září - Hudba přátelství - Virtuosi
di Praga - umělecký vedoucí Oldřich Vlček. M. Bechyňová - soprán, J. Halíř - trubka, F. Š astný - varhany. Program: W. A. Mozart, A. Scarlatti, G. F. Händel, G. Ph. Telemann. Koncert je součástí Mezinárodního hudebního festivalu PONTES 2006.
z Čtvrtek 14. září Noc září hudbou. Moravská
filharmonie Olomouc, dirigent Tomáš Netopil. Program: Josef Suk - Pohádka op. 16; César Franck Symfonie d moll. Koncert je pořádán ve spolupráci
se sdružením Art Collegium 2002.
z Pondělí 18. září - Mozart a hudba zlaté doby
dechové harmonie na Moravě. Francouzský orchestr starých dechových nástrojů Philidor. Program: W. A. Mozart, J. Haydn, V. Havel, D. Steibelt,
F. Kramář - Krommer.
z Pondělí 25. září - Pocta Gershwinovi. Koncert
studentů Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž. Dirigent: Viktor Kozánek. Boris Krajný - klavír.
Koncerty se konají ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku v Kroměříži vždy v 19.30 hodin.

HUDEBNÍ AKADEMIE
z Středa 6. září v 16.30 h - Giuseppe Verdi: Macbeth.
(Sherrill Milnes, Fiorenza Cossotto). Poslechový pořad.
Přednáškový sál Knihovny Kroměřížska.
PŘEDNÁŠKY
z Úterý 12. září v 16.30 h - Čtení z mého psaní beseda s kroměřížskou výtvarnicí Jiřinou Malackovou,
spojená s výstavou kreseb. Knihovna Kroměřížska.
z Středa 13. září v 17 h - Židovský národ a jeho
svatá písma v křes anském pojetí. Přednáška děkana Cyrilometodějské teologické fakulty UP Olomouc
doc. Petra Chalupy, Th. D. Přednáškový sál Muzea Kroměřížska.
z Sobota 16. září v 9 h - Duchovní univerzita BYTÍ
vás zve na filozofické zamyšlení Tomáše Pfeiffera
nad dotazy posluchačů v rámci cyklu „Tvore lidského
stupně, staň se člověkem“. Jde o biotroniku, což je
vedle léčby i lidským hledáním nejen životní filozofie,
ale i zcela prozaických otázek běžného života. Přednáškový sál Muzea Kroměřížska.
z Pondělí 18. září v 17 h - Na kole kolem světa za
450 dní - beseda s cykloturistou Janem Kozákem.
Knihovna Kroměřížska.
z Úterý 26. září v 16.30 h - Paralely mezi Novým
zákonem a Talmudem. Přednáška předsedy OLAM
- Společnosti Judaica Holešov Jiřím Richtrem. Přednáškový sál Muzea Kroměřížska.

z Středa 30. srpna v 18 h - Jazzový podvečer JAZZ
QUARTET Kroměříž. Promenádní koncert pořádá Dům
kultury Kroměříž. Velké náměstí.
z Čtvrtek 7. září v 18 h - Rockový čtvrtek zaBillow
- rock&rock´n roll-music - live music. Velké náměstí.
z Sobota 23. září v 16 h - Jubilejní koncert Dívčího
pěveckého sboru SPgŠ Kroměříž u příležitosti 40.
výročí jeho vzniku. Řídí sbormistr Jan Štěpánek. Sněmovní sál Arcibiskupského zámku.

VÝSTAVY

JAZZ CLUB KROMĚŘÍŽ
Navštivte nové www stránky: www.jazzkm.blog.cz
z Úterý 5. září v 16.30 h - Hudební vizitka Jazz clubu
na vernisáži výtvarnic SPVUK. Kavárna Slavia Kroměříž.
z Čtvrtek 7. září v 18 h - Revival Karel Zich - Roman
a Eva Skypalovi - Duo Valmez. Klub Starý pivovar zahrádka.

z Památník Maxe Švabinského - přehlídka všech
období a technik tvorby kroměřížského rodáka. Muzeum Kroměřížska.
z Příroda a člověk - Fauna, flóra a archeologické
nálezy z regionu - například keltské osídlení Hostýna
a stopy Slovanů. Muzeum Kroměřížska.
18

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ZÁŘÍ 2006

z Tajemná Indonésie - tamtamy času - opravdová
džungle ostrovů Indonésie a Papua - Nové Guineje,
iniciační masky, stromová chýše. Unikátní velkoformátové snímky ze života obyvatel exotické země.
Skleník Květné zahrady. Výstava potrvá do konce září.
z Když v muzeu řinčí zbraně - velká výstava zbraní od doby husitské až po druhou světovou válku.
Výstava „Když řinčí zbraně“ bude otevřena do 10. září.
z Jaroslav Hovadík a Vladimír Franz: Doteky krajiny. Obrazy, kresby a sochy krajin. Zámek v Chropyni.
Výstava potrvá do 17. září.
z Vladimír Franz: Akvarely z cest po Čechách a Kanárských ostrovech. Muzeum Kroměřížska. Výstava
potrvá do 10. září.
z Moravští madrigalisté. Výstava ke 45. výročí založení unikátního pěveckého sboru. Vernisáž se koná
7. září. Výstava potrvá do 8. října.
z 11. - 15. září - Bezpečnost při sportu - výstava
dětských kreseb v rámci akce Týden mobility. Knihovna Kroměřížska.

MC KLUBÍČKO
Areál MŠ Kollárova ul. 3945 Kroměříž.
www.klubicko.webz.cz
z Každé pondělí od 10 h - Malí výtvarníci.
z Každé úterý od 15 h - Cvičení na míčích pro kojence.
z Každé úterý od 15.30 h - Cvičení na míčích po
porodu s laktační poradnou.
z Čtvrtek 14. září od 10 h - Batikujeme v mikrovlnné
troubě.
z Čtvrtek 21. září od 10 h - Kosmetická poradna.
z Přihlaste se do jazykových kurzů - podle rozpisu
v MC Klubíčko.
z Každé pondělí od 18 do 21 h - Kurz snižování
nadváhy.
z Každá středa je vyhrazena pro Těhotenské centrum s poradnou.
z Každý čtvrtek od 15 h - pracují Želvičky - klub
rodičů s dětmi, které mají zdravotní postižení jakéhokoliv typu a stupně.
z Na říjen připravuje MC Klubíčko Bazar zimního
oblečení.

DIVADLO
z Pátek 29. září v 19.30 h - Jaroslav Foglar: RYCHLÉ ŠÍPY. Slavný komiks o pětici vzorných hochů uvádí Slovácké divadlo Uherské Hradiště.

KINO NADSKLEPÍ
z 31. srpna - 3. září - Syriana - americký politický
thriller. V 17 a 19.30 h.
z 4. - 6. září - V jako Vendeta - americký thriller. Po
jen v 17 h, jinak v 17 a 19.30 h.
z 7. - 10. září - Superman se vrací - americká sci-fi/
fantasy. V 17 a 19.30 h.
z 11. - 13. září - Sexy pistols - francouzsko - mexicko - americká westernová komedie o dvou mladých
dívkách. Po jen v 17 h, jinak v 17 a 19.30 h.
z 14. - 17. září - Kouzelná chůva Nanny McPhee americká rodinná komedie. Jen v 17 h.
z 14. - 17. září - Účastníci zájezdu - současná česká komedie. Jen v 19.30 h.
z 18. - 20. září - Lemra líná - americká komedie. Po
jen v 17 h, jinak v 17 a 19.30 h.
z 21. - 24. září - Poseidon - americký katastrofický
film. V 17 a 19.30 h.
z 25. - 27. září - Krajina přílivu - americký dramatický fantasy film. Po jen v 17 h, jinak v 17 a 19.30 h.
z 28. září - 4. října - Garfield 2 - americká rodinná
komedie. Jen v 17 h.
z 28. září - 1. října - Rychle a zběsile: Tokijská
jízda - americký akční film. Jen v 19.30 h.

ZÁBAVA
z Sobota 9. září od 9 do 18 h - KROMĚŘÍŽSKÉ VINAŘSKÉ SLAVNOSTI - sala terrena Arcibiskupského zámku
- prodejní a kontraktační výstava vín za účasti 20 moravských vinařství a zástupců vinařů z Nitry a Kremsu.
z Úterý 20. září v 17 h - Taneční podvečer - pro
příznivce dobré hudby a zábavy, oblíbené melodie
k tanci i poslechu hraje S BAND Kroměříž. Klub Velehradská Kroměříž.
z Středa 27. září v 10 h - Slavnostní vyhodnocení
ekologické soutěže Děti pro Zemi. Knihovna Kroměřížska.
SVČ ŠIPKA
z SVČ Šipka Kroměříž připravila na letošní školní rok více než osmdesát kroužků, klubů a kurzů
pro děti, mládež i dospělé. Přij te si vybrat.
z Sobota 16. září od 14 h v Bezručově parku. COUNTRY
ODPOLEDNE se stylovou hudbou a projíž kami na koních. Soutěže pro děti i rodiče. Country oblečení vítáno.
z Čtvrtek 14. září - SVĚTLUŠKA - sbírka pro nevidomé děti.
z Sobota 16. září od 8 h - FLORBALOVÝ TURNAJ.
z Neděle 17. září od 16 h na letišti DRAKIÁDA. První
cena let nad Kroměříží.

DĚTSKÉ FILMY
Kino mladých v září nehraje
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z 20. září - Zimní výlety - fotografie, dr. Voňka.
z 27. září - Moskva, Petrohrad, Finsko - diapozitivy, p. Pospíšil.

VEČERY NÁROČNÉHO DIVÁKA
z 4. září - Kafe a cigára - americký povídkový film.
z 11. září - Grbavica - rakousko - německo - chorvatsko - bosenský film.
z 18. září - Moje léto lásky - britské romantické
drama.
z 25. září - Mrtvá nevěsta Tima Burtona - americký
animovaný horor.
Představení začínají vždy v 19.30 h.

JASPIS - KLUB MLADÝCH
Moravcova 430/16, tel. 775 946 675 Setkání v pondělí
v 16 až 19 h; úterý v 14 až 16 h (pro 11 - 14 let), v 16
- 19 h (pro 14 - 18 let); ve středu a čtvrtek v 14 až 17 h.
www.volny.cz/jaspis.klub
z Úterý 5. září - A je po prázdninách ... ohlédnutí za
létem - párty.
z Úterý 12. září - Rozjedeme to? Soutěže a turnaj
v kulečníku.
z Úterý 19. září - Já chci ... diskuse o změnách v klubu.
z Úterý 26. září - Foto z klubu 2005/2006. Videoprojekce.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Pravidelná setkávání každou středu v 17 h v 2. poschodí budovy bývalé Palackého školy, Tovačovského ul.
z 6. září - Islám ve světě - video, p. Levec.
z 13. září - Jižní Francie - video, manž. Šmídovi.

Nabídka kurzů pro školní rok 2006/2007
Kurz angličtiny - začátečníci, pokročilí začátečníci,
mírně pokročilí, středně pokročilí.
Kurz němčiny - začátečníci, pokročilí začátečníci,
mírně pokročilí.
Kurz jógy - začátečníci, pokročilí, speciál (se zaměřením na bolesti páteře).

Taneční kurzy - pro mládež, pro dospělé.
Kurz paličkování - tkaní, sí ování a jiné techniky.
Aerobic - body styling.
Informace, přihlášky a předprodej: Dům kultury, tel.
573 337 422 nebo 573 341 400. e-mail:
dk.program@tiscali.cz

Dřínovští vzpomenou na události před 65 lety
Přijměte pozvání na vzpomínkovou akci u příležitosti
65. výročí československého vojenského výsadku ze
SSSR, který přistál v noci z 9. na 10. září 1941 v okolí
Dřínova. Pietní akt se uskuteční dne 9. září ve 13
hodin u památníku před budovou Obecního úřadu v Dřínově.
Akce je pořádána pod záštitou hejtmana Zlínského
kraje ve spolupráci s Armádou České republiky - 23.
základnou vrtulníkového letectva Edvarda Beneše
Přerov a armádním sportovním oddílem parašutismu

Dukla Prostějov, Muzeem Kroměřížska, Státním okresním archivem v Kroměříži a městem Kroměříž.
Program oslav: průlet vojenského vrtulníku a výsadek
družstva armádních sportovců; pietní akt kladení věnců a položení kytic u památníku; koncert vojenské
hudby.
V prostorách budovy obecního úřadu bude zpřístupněna výstavka dobových dokumentů a archiválií.
K tomuto výročí byla vydána vzpomínková publikace
„Dřínov 1941 - Osudy padákového výsadku S1/R“.

Prezentace neziskovek se blíží
Začátkem letošního roku byly neziskové organizace
informovány o změně konání celostátní kampaně „30
dní pro neziskový sektor“. Kampaň byla organizátorem (Informační centrum neziskových organizací, o.p.s.,
Praha) přesunuta z února na říjen. Kroměřížská se
bude konat od 2. do 31. října. Přípravy na zahájení
9. ročníku propagační a informační kampaně vrcholí.
Knihovna Kroměřížska se stane stejně jako v předchozích letech místem setkání, informací, propagace
nevládních organizací. Zájemci o prezentaci se musí
jen přihlásit do 16. září t. r. v Knihovně Kroměřížska

osobně u Soni Bosákové (informační oddělení), písemně na bosakova@knihkm.cz nebo telefonicky na
t.č. 573 330 119
Soňa Bosáková

Rakouský Krems
nabízí zajímavé akce

z Pátek až v neděli 8. až 10. září - Slavnost vinařských uliček.
z Sobota a v neděli 23. a 24. září - Bleší trh. Stará
sportovní hala.
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Výstava k patnáctému výročí založení
Klubu UNESCO Kroměříž
V letošním roce uplyne patnáct let od založení Klubu UNESCO Kroměříž. Součástí oslav je - kromě společného zasedání Klubu UNESCO a Zastupitelstva
města Kroměříže 10. října v 16 hodin v aule Justiční
akademie a vydání vzpomínkového Almanachu - i výstava pod názvem Poznej světové dědictví UNESCO,
která byla instalována v srpnu v předsálí Sněmovního sálu Arcibiskupského zámku. Unikátní výstava byla
společným projektem Klubu UNESCO Kroměříž a Díl-

ny nezávislé publicistiky MEDIA IN Praha. Konala se
pod patronací České komise pro UNESCO, města Kroměříže a Arcibiskupského zámku. Na panelech si mohli návštěvníci prohlédnout na 150 fotografií nejkrásnějších míst světa (i Kroměříže!) z 830 objektů, zapsaných na prestižním Seznamu světového kulturního
a přírodního dědictví UNESCO. V tomto rozsahu se výstava letos pořádala pouze v Kroměříži a v Národní
knihovně v Klementinu.
-kam-

Vernisáž výstavy se konala 3. srpna v předsálí Sněmovního sálu Arcibiskupského zámku.

Foto: -kam-

Mužské hlasy v proměnách staletí zněly salou terrenou
výzvou k hledání nejrozmanitějších zvukových, barevných a emocionálních odstínů mužského vícehlasu,“
říkají o svém umění sami zpěváci. V programu se
publikum zaposlouchalo do skladeb autorů 15. až 21.
století, nechyběly spirituály a méně obvyklé úpravy
moderních skladeb.
M. Karásek

Festival Hudba v zahradách a zámku v Kroměříži,
jehož sedmý ročník skončil koncertem Talichova komorního orchestru ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku, nabídl svým návštěvníkům plno překvapení. Carmina Burana byla bomba, která zahřměla ve
skleníku Květné zahrady a nasadila pomyslnou la ku
hodně, ale opravdu hodně vysoko. Krásná
hudba zazněla i v rotundě Květné zahrady
a nově i 25. července v sale terreně.
V podání vokálně experimentálního souboru AFFETTO se představovaly mužské hlasy v proměnách staletí. V parném létě vhodně vybraná prostora saly terreny poskytla
skvělou akustiku harmonicky sladěným
dvěma tenorům, basu a kontratenoru. „Jsme
přesvědčeni, že zpěv jako nejpřirozenější
hudební projev nabízí nevyčerpatelné možnosti jemného vystižení nálad a pocitů, které do svých skladeb ukryli autoři všech historických epoch. Bohatá nabídka výrazově
pestrého a přesvědčivého provozování hudby více či méně vzdálených časů je pro nás
21
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Vzpomínka na Ludmilu Cápkovou
Vzpomínám, kdy jsem se s Liduškou setkala po- s Kožíkovou básní Učitel národa, či předčítání myšprvé. Nu, kde jinde, než v divadle v některé z jejích lenek Jana Husa u památníku v Kostnici a nebo na
nespočetných a mnohdy nezapomenutelných rolí. I kunštátském hřbitově citovaného přednesu lyrické
když jsem v padesátých a v první polovině šedesá- prózy básníka Františka Halase Já se tam vrátím...
tých let měla své působiště ve Vsetíně, nevynechala
Cituji, co sama o těchto zájezdech ve svých cesjsem myslím ani jednu inscenaci kroměřížských tovních zápiscích říká: „Nevím jak vy, ale mám nejochotníků.
větší radost, že jsem na těchto cesNěkdy v té době nás vzájemtách poznala plno báječných lidí,
ně představil režisér Vladimír Jakteří se stali mými přáteli. Z paní
níček. Měla v sobě zvláštní kouzdoktorky se stala Eva, z paní prilo, kterým si mne (a jistě nejen
mářky Zdenička, z paní učitelky
mne) získala. Ale naše vlastní,
Terinka, z jiné paní Dana.
dlouholetá překrásná spolupráS některými účastníky jsem se celá
ce vznikala až začátkem sedmléta znala, protože Kroměříž je
desátých let. Tehdy probíhaly přímalá, ale míjeli jsme se bez popravy a následně oslavy stého vývšimnutí; zato te se pozdravíme
ročí narození kroměřížského rojako staří známí. To jsou pro mne
dáka Maxe Švabinského. Nebunejcennější suvenýry přivezené
du vypočítávat přednášky, verniz cest...“
sáže i besedy, které Liduška oboUbývalo fyzických sil. V posledPortrét od V. Škrance
hatila svým kultivovaným předních letech se zájezdů už nezúnesem - a to zcela nezištně. V tomto období se stala častňovala. Ve výboru Švabinského kruhu přátel výčlenkou Švabinského kruhu přátel výtvarného umění tvarného umění však aktivně pracovala i nadále.
a později, až do současných dnů, pracovala v jeho Ještě v letošním červnu se zúčastnila s iniciativními
výboru. V roce 1986 u příležitosti jejích šedesátých návrhy a plány výborové schůze.
narozenin jí byla udělena Švabinského pamětní
K oslavě svých osmdesátých narozenin v říjnu
medaile.
tohoto roku bohužel už Liduška nepřijde. Ale věNelze nevzpomenout Liduščina přátelství s paní řím, že dlouho, dlouho zůstane v našich srdcích
Zuzanou Švabinskou, které ještě zintenzivnilo její s námi.
aktivitu a činnost pro ŠKPVU. Myslím, že nejen já, ale
Do povědomí našich členů i občanů Kroměříže
všichni účastníci Cest za uměním, pořádaných Kru- se paní Ludmila Cápková zapsala nesmazatelně.
hem, vzpomenou s pohnutím jejího procítěného vy- Zůstanou vzpomínky, slova obdivu, úcta a díky...
stoupení v Naardenu u hrobu J. A. Komenského
Marie Zahradníková

Podzimní pomoc pro potřebné
Církev československá husitská
v Kroměříži, sběrné středisko pro
Diakonii a misii v Broumově, oznamuje, že ve dnech 25 . — 27.září
bude pořádat podzimní sbírku věcí
pro potřebné. Věci zabalené
v krabicích či pytlech odevzdávejte: Milíčův sbor CČSH (naproti Nadsklepí) odpoledne od 14 do 17
hodin — pěší dárci, nebo na vagony — seřazovací nádraží, vjezd vpravo od hlavní nádražní budovy -

dlážděná plocha od 8 do 18 hodin, pro dárce s auty příjezd až
k vagonu.
Rovněž prosíme o malý peněžitý dar na přepravu. Při jarní sbírce
jste darovali 6 500 Kč — děkujeme.
Sbíráme: ošacení dámské, pánské, dětské,prádlo, svetry, bundy
atd., lůžkoviny, všechny péřové věci
— polštáře, deky, spacáky — i poškozené (skvrny a pod.), školní a
22

sportovní potřeby, hračky, nenošenou či nepoškozenou obuv, toaletní potřeby, kožené či koženkové
oblečení, nádobí — dobře zabalit,
prací a čisticí potřeby, svázané noviny a časopisy, knihy a kartony,
funkční malé domácí spotřebiče
atd.
Veškeré informace na č. tel.
573 339 452 nebo 606 906 121
farářka Jana Chaloupková, Milíčovo n. 527/1, Kroměříž.
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Ve službách amatérského umění
Dne 20. září se v plné síle dožívá sedmdesáti let obětavý a
nadšený pracovník amatérského
umění, předseda Rady amatérské
umělecké činnosti Josef Olišar,
nositel bronzové medaile města
Kroměříže.
Od mládí byl zaujat amatérským divadlem a národopisem.
Své zájmy mohl plně uplatnit jako
vedoucí oddělení zájmové umělecké činnosti Okresního osvětového domu v Kroměříži od roku
1961. V této době také založil Divadelní studio mladých při Domě
kultury. S inscenacemi úspěšně
vystupoval po celém bývalém
okrese Kroměříž i na oblastních
přehlídkách amatérských divadelních souborů. V roce 1970 musel
svou funkci opustit. Nastoupil
jako dělník v kotelně n.p. Technoplast Chropyně. Po listopadu 1989
začal hledat nové cesty pro svo-

bodnou amatérskou uměleckou
činnost. Shromáždil kolem sebe
skupinu obětavých nadšenců a
z jeho iniciativy byla v roce 1991
založena Rada amatérské umělecké činnosti jako kulturní nadace, později občanské sdružení.
V současné době pracuje RAUČ
pod správou Domu kultury Kroměříž. Díky nadšení Josefa Olišara,
jeho spolupracovníků a učitelů se
podařilo podchytit a rozvíjet amatérskou činnost v celém okrese
Kroměříž. Významných úspěchů
region Kroměřížska dosahuje na
celostátních přehlídkách v soutěžích dětí ve zpěvu lidových písní a
v přednesu poezie. Pod jeho vedením RAUČ organizuje dětské folklórní přehlídky, soutěž O nejhezčí
kraslici a sleduje činnost divadelních a pěveckých sborů.
Josef Olišar řídí a organizuje
veškerou činnost, často pracuje

Foto: -kamv odborných porotách. K jeho kulatému výročí mu přejeme pevné
zdraví a a ještě dlouho vydrží jeho
nadšení a obětavost.
Věra Hejhalová

Dárci krve věnovali
Podzámecké zahradě strom

Sobota 20. října 2001. Členové Klubu dárců krve Kroměřížska pečlivě usazují Lípu srdčitou (Tilia cordata) do vyhloubené jámy a
zasypávají její kořeny, aby tu rostla nejméně
několik století.
Foto: -kam-

Dne 20. října 2001 (mimochodem 20. října slavíme Den stromu) zasadili členové Klubu dárců krve Kroměřížska po dohodě
s vedením Arcibiskupského zámku nedaleko Pompejské kolonády v Podzámecké zahradě Lípu srdčitou, kterou koupili za peníze získané ze sbírky mezi členy. Podzámecká zahrada utrpěla
po povodních roku 1997 velké a citelné ztráty, takže každý nově
vysazený strom představuje pro areál, který je od prosince roku
1998 zapsán na prestižní Listině světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, významnou pomoc. Zvláš když vládní ekonomická rozhodnutí jen málo pamatují na obnovu památek.
Malý stromek mezitím rozložil své větve do okolního prostoru a jeho poloha mu zjevně svědčí. Prospívá životnímu prostředí i nádheře Podzámecké zahrady. Letošního 20. října, u příležitosti pátého výročí vysazení Lípy srdčité, se pod její korunou
shromáždí členové Klubu dárců krve Kroměřížska a zavzpomínají, co se za čas, který strávila ve vzácném parku, změnilo
v životě těch, kteří ji sem vysadili. Rovněž na památný stromek
umístí novou tabulku s připomínkou, kdo a kdy ho sem zasadil.
Jsou pozváni i příznivci a přátelé, a to nejen kvůli pětileté lípě,
ale k oslavě všech stromů, protože bez nich by byl život citelně
ochuzen. Pokud by vůbec existoval.
M. Karásek
23
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Odcházím po šestnácti
letech ředitelování
spokojená,

Co byste po tak obsáhlé pedagogické praxi vzkázala nové generaci? „Vzkazů by mohlo být mnoho,
ale jeden mám: Aby každý člověk zůstal sám sebou a
aby ti druzí ho jako takového vždy přijali. Od toho
jsme lidé, že jsme každý jiný, není každý úplně dokonalý, ale každý z nás je osobností. Kolegyním a celému kolektivu chci co nejsrdečněji za vše poděkovat.“

říká ředitelka Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3766, Jitka Brázdilová

Život a lidi mám rád
a humor je mi také vlastní,

Původně chtěla studovat ekonomickou školu, ale
absolvovala Střední všeobecně vzdělávací školu ve
Zdounkách a pak Střední pedagogickou školu
v Kroměříži - nástavbové studium. Práce učitelky
v mateřské škole se jí zalíbila natolik, že se jí věnovala plných 42 let.
V březnu roku 2003 u příležitosti oslav Dne učitelů
na návrh Odboru školství, mládeže a sportu Městského úřadu Kroměříž byla oceněna za dlouholetou kvalitní pedagogickou práci v oblasti předškolní výchovy, za prezentaci školy na veřejnosti, za zásluhy o výborné výsledky speciálních tříd se zdravotně
oslabenými dětmi a dětmi s vadami řeči. Během své
učitelské dráhy se Jitka Brázdilová vypracovala na
jednu z nejlepších učitelek, proto také zastávala místo metodičky, školní inspektorky a později i místo ředitelky v Kroměříži ve vícetřídní mateřské škole.
Učitelská a ředitelská práce je zvláš pro ženu velmi náročná. Jak se vám podařilo skloubit s ní rodinný život? „Měla jsem doma vždy pochopení. Když
byly děti malé, mohla jsem si je brát s sebou do
mateřské školy v obci a byla jsem spokojená, že je
vidím celý den, ale v žádném případě jsem jim nenadržovala. Práce administrativního, ekonomického
a pedagogického charakteru ředitelce mateřské školy
s právní subjektivitou stále přibývá a já navíc dojíždím ze Zdounek. Ale nestěžuji si, vše beru s humorem a zvládám to.“

říká ředitel Základní školy Slovan Kroměříž Mgr. Pavel Urban
Během své dlouholeté učitelské dráhy se Mgr. Pavel Urban vypracoval na dobrého a zapáleného pedagoga a zároveň úspěšného ředitele školy a manažera.
V březnu roku 2003 u příležitosti oslav Dne učitelů
byl na návrh Odboru školství, mládeže a sportu Městského úřadu Kroměříž oceněn za vynikající dlouholetou pedagogickou práci, za obětavý vztah k mimoškolním sportovním aktivitám nad rámec svých povinností a za prezentaci školy na veřejnosti.
Jakých vlastností si na lidech vážíte nejvíce? „Svědomitosti, tvořivosti a férovosti, nesnáším pokrytectví.
Mít odvahu podívat se přítomnosti a budoucnosti do
očí. Být vzorem svou trpělivostí a vírou následujícím
generacím. Dokázat zúročit své celoživotní zkušenosti a předat je těm mladším. Mít porozumění pro žáky,
jejichž život je dnes naprosto jiný než kdysi. Být
k starším lidem tolerantní, dokázat nabídnout pomoc
a nezapomínat na slušnost.“
Učitelská a ředitelská práce je hodně náročná.
Jak se vám podařilo skloubit s ní rodinný život? „Neměl jsem s tím problémy. Ve škole probíhal denně
rušný život a pracovní shon, doma jsem relaxoval a
vychutnával si klid. Víte, já jsem vždy zůstal sám sebou a lidé kolem mne mě takového vždy přijali. Jak
doma, tak ve škole a na úřadech. Od toho jsme lidé,
že jsme každý jiný, není každý úplně dokonalý, ale
každý z nás je osobností.“
Co se vám podařilo dokázat? „ Je toho mnoho.
Nemám se za co stydět. A jsem právem hrdý na to, že
škola měla vždy výbornou úroveň a ohlas nejen na
veřejnosti, ale i ve středních školách, kam naši žáci
mířili.“ Jaký vzkaz byste zanechal svým nástupcům?
„Přeji všem všechno dobré, hlavně pěkné vztahy, radost z dobře odvedené práce, úspěchy, štěstí, pevné
zdraví a klid v duši.“
Danuše Večerková, odborná referentka
Odboru školství, mládeže a sportu MěÚ Kroměříž
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Nová ředitelka

Starosta Kremsu
v Kroměříži

U příležitosti nástupu do funkce ředitelky Gymnázia Kroměříž Mgr. Jany Poláchové přijal 18. srpna na
kroměřížské radnici starosta ing. Petr Dvořáček odstupujícího ředitele Mgr. Otakara Lukáše a jeho nástupkyni. Podíváme-li se do almanachu 120 let českého gymnázia v Kroměříži, kde je na str. 78 přehled
ředitelů Gymnázia, je Mgr. Jana Poláchová od roku
1882 první ženou na tomto významném postu.

Během několikadenní dovolené, kterou starosta
partnerského rakouského města Krems Franz Hölzl
s chotí strávil v Kroměříži, navštívil 19. srpna kroměřížskou radnici, kde oba hosty uvítala místostarostka
Jitka Dvořáková. „Dopoledne strávíme v Květné zahradě, která je pro nás neobyčejně působivá a odpoledne si projdeme Podzámeckou zahradu, kde se zastavíme u stromu, který jsme tam před pěti lety zasadili,“
popsal nejbližší program starosta Hölzl. Zajímal se o
přípravu komunálních voleb v České republice a samozřejmě v partnerském městě, ocenil nepřehlédnutelné změny v Kroměříži od své poslední návštěvy a
pochválil nové informační materiály pro německy
mluvící turisty, které dostatečně přiblíží vzácnou kroměřížskou architekturu památek UNESCO a neobyčejnou historii.
Foto: -kam-

Foto: -kam-

VIII. mistrovství Evropy v lovecké střelbě
Českomoravská myslivecká jednota hostila v závěru června v areálu střelnice Hvězda v Kroměříži VIII. mistrovství Evropy v lovecké střelbě pro rok 2006. Hlavním organizátorem mistrovství byla firma Technosoft Chropyně,
členem mezinárodní jury a vedoucím českého národního týmu byl ing. Jan Polišenský. Slavnostní zahájení turnaje
se konalo 28. června na Velkém náměstí, kde se v průvodu představily národní týmy (foto: M. Karásek). Na střelnici
Hvězda sledovali diváci výkony střelců, které v mnohých případech hraničily s nemožným (foto: M. Pilát).

25

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ZÁŘÍ 2006

Z historie a současnosti Moravských madrigalistů
4. část - dokončení
Jaká byla vaše spolupráce s rozhlasem a televizí?
V zahraničí jsme natáčeli již v roce 1968 pro německý rozhlas (Südwestfunk) v Saarbrückenu a během
zájezdu v roce 1977 s námi byl v Německu natočen
krátký televizní šot pro krajové vysílání. Některé koncerty se vysílaly přímým rozhlasovým přenosem —
v minulosti to bylo několik koncertů festivalu KHL,
v posledních letech například provedení Tučapského
mše Missa brevis na Světové výstavě v Hannoveru
v roce 2000. Pro brněnský rozhlas jsme natočili cyklus
písní Iši Krejčího a nahrávali jsme také pro Rádio Proglas. V nemocnici ve Zweibrückenu byl náš koncert
v nemocniční kapli snímán průmyslovou televizí a přenášen do pokojů pacientů. Zatím posledním bylo natáčení při našem novoročním koncertu 2. ledna 2005, kdy
nás pro Jihomoravský večerník natáčela Česká televize.
Jak ovlivnil rok 1989 činnost sboru?
Konec vlády jedné strany znamenal především obrovskou úlevu. Při přejezdech hranic směrem na západ
jsme přestali vídat zdvojený plot z ostnatých drátů. Nikdo nám nehrozí sankcemi, zpíváme-li v kostelech při
bohoslužbách, nikdo nezkoumá nezávadnost našeho
repertoáru. Nová doba přinesla však i problémy. Koncerty Moravských madrigalistů dnes žádný zaměstnavatel neuzná za důvod uvolnění z práce, jako tomu
bývalo dříve. Proto se snažíme pečlivě plánovat termí-

ny koncertů a zájezdů tak, aby nekolidovaly
s pracovními povinnostmi jednotlivých členů. Také finanční zabezpečení činnosti sboru je v dnešních podmínkách náročnější než dříve.
MM vystupují také s jinými hudebními tělesy. Můžete některá z nich jmenovat?
Mnohokrát jsme vystupovali s Filharmonií Bohuslava
Martinů ze Zlína. Připomeňme například projekt, v jehož
rámci se realizovala velká díla jako Dvořákovo Te Deum
a Gounodova Mše pro sv. Cecílii a na kterém ještě spoluúčinkoval sbor Svatopluk z Uherského Hradiště.
Dlouholetá je spolupráce s německým sborem Mozartchor Speyer. Není možné nezmínit spolupráci se
Singwochen Gosau. Toto dvoutýdenní setkání, které se
koná již více než 50 let každoročně během prázdnin a
kterého se vždy účastní několik členů našeho sboru,
vyvrcholí třemi koncerty. Již třikrát si němečtí účastníci
prodloužili zpáteční cestu a čtvrtý koncert realizovali
v Kroměříži (1997, 2000, 2003). V posledních letech se
na tomto soustředění a následných koncertech podílí
také orchestr Konzervatoře P. J. Vejvanovského. V roce
2005 nás při natáčení CD Vánoce s Moravskými madrigalisty a poté i na Vánočním koncertu doprovázelo
Graffovo kvarteto z Brna. Na bázi výměnných koncertů
spolupracujeme od roku 2003 se sborem Halka
z Polska, nově rozvíjíme spolupráci s pražským sborem
Gaudium a se sborem Chorus Egrensis z Aše.
Je známo, že se sborem
účinkovali také mnozí známí
sólisté — zpěváci i instrumentalisté.
Ano, škoda, že je tady nemůžeme vyjmenovat všechny. Zpívali s námi Cecílie Strádalová, Viktorie Dudová, Zdeněk Šmukař, Richard Novák,
Tomáš Krejčí, Zuzana Pálenská, Marika Žáková a mnozí
další. Někteří jen přijeli a zazpívali, ale mnozí se vracejí.
Jsou mezi nimi i takoví, kteří
během svého studia na brněnské konzervatoři začínali
s námi jako sboroví zpěváci a
Zweibrücken 2002. Zleva: Josef Šídlo, Věra Kroftová, Hana Večerková (Kry- dostávali u nás první příležitosti
busová), Pavlína Borečková (Chmelařová), Jaroslav Bochořák, Martina Boreč- k sólovým vystoupením doma
ková (Vičarová), Naděžda Cápíková, Lenka Mikšíková (Voňková), Mlada Akub- i v zahraničí. Z těch jmenujme
žanová, Michaela Akubžanová, Zdeněk Indra, Marie Drápalová, Jana Kotko- Magdu Kloboučkovou, Romavá, jeden z německých hostitelů, Soňa Rytířová, Petr Bertók, Jan Kubáček, Jan nu Pávkovou a Petra Julíčka.
Jako druhý dirigent u nás krátMaitner, Jan Dufka, Miloslav Šindler (vzadu).
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den na to, aby vynikl přirozený zvuk jeho hlasu. Veškerá dechová i intonačních cvičení slouží ke kultivaci hlasu
a postupnému osvojení správné pěvecké techniky vhodné pro sborový zpěv.
Můžete nám přiblížit osobnost současného dirigenta Radka Dočkala?
Radek Dočkal se ujal dirigování a uměleckého vedení Moravských madrigalistů v roce 1990. Vystudoval
JAMU v oborech dirigování a flétna, absolvoval interpretační kurzy u prof. H. Rillinga v SRN. V letech 19861990 působil jako sbormistr pěveckého sboru Dvořák
ve Zlíně. Spolupracuje s Českým rozhlasem a Českou
televizí, věnuje se filmové hudbě. Je zván do porot hudebních soutěží a zaměřuje se rovněž na badatelskou
práci v oblasti starých manuskriptů. Pravidelně spolupracuje se symfonickými orchestry jako dirigent i sólista. Od roku 1996 se systematicky věnuje hudebně-výchovným pořadům pro mládež všech věkových kategorií a jako lektor vede odborné hudební semináře v ČR
i v zahraničí, např. v říjnu 2003 pro studenty Hudební
akademie v Sarajevu. Je to všestranně nadaný umělec,
skládá poezii i hudbu. Madrigalistům věnoval skladbu
pro smíšený sbor Et Caritas, pro dětské sbory zhudebnil
texty Ljuby Štíplové. K jeho osobě neodmyslitelně patří
také sportovní aktivity. Provozuje dálkové běhy včetně
maratonů a běhu do vrchu, a především miluje hory, kde
provozuje jak turistiku, tak i náročné výškové horolezectví. Díky tomuto koníčku se občas dostane i na místa,
která si my ostatní pouze prohlížíme na mapách nebo
na televizní obrazovce. Lásku k hudbě a k horám s ním
sdílí i jeho rodina, je ženatý a má dvě dcery. Žije v Brně a
za madrigalisty do Kroměříže dojíždí.
Jaká budou vaše nejbližší koncertní vystoupení?
Všechny příznivce sborového zpěvu zveme na výstavu ke 45. výročí sboru Moravští madrigalisté v Muzeu
Kroměřížska. Vernisáž proběhne dne 7. září, mimo jiné
na ní i krátce zazpíváme. Výstava se bude konat až do
10. října a zájemci si budou moci prohlédnout nejen
fotografie, plakáty, programy a notový materiál, ale také
první LP desku, oblečení madrigalistek, které se
v průběhu let několikrát změnilo, a mnoho dalších zajímavostí. V rámci cyklu koncertů Art Collegia 2002 se
bude 5. října konat slavnostní koncert ke 45. výročí
sboru ve Sněmovním sále zámku. Na začátku prosince
se sbor představí po delší době v našem hlavním městě v sále pražského Hlaholu a pak se již budeme těšit
na další Vánoční koncert v kostele Panny Marie
v Kroměříži, kde kromě vánočního programu zazní také
nově nastudovaná mše G-dur Ch. Gounoda.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů v další
činnosti sboru.
Na otázky odpovídali: Jan Kubáček, Věra Kroftová

ce působil Pavel Pokorný, později šéf Komorní opery Praha. Z instrumentalistů je možné vzpomenout varhaníka
Vratislava Bělského, flétnistku Boženu Růžičkovou a
německého trumpetistu Adolfa Scherbauma. Jako instrumentální doprovod často působí také pedagogové a studenti Konzervatoře P.J. Vejvanovského.
Už řadu let zpíváte o Vánocích, budete v této tradici
pokračovat?
Ano, pravidelným datem našeho vánočního koncertu je 26. prosinec a místo i čas jsou také vždy stejné —
kostel Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie v 16
hodin. Není možné nastudovat každý rok celý nový program výhradně z vánočních skladeb. Proto se obměňuje postupně, na začátek jsou vždy zařazovány duchovní skladby vybrané z aktuálního repertoáru. Větší
část programu pak tvoří skladby vánoční. Naši posluchači již mohli slyšet v průběhu minulých osmi let koledy a jinou vánoční hudbu autorů z různých stylových
období - od písní ze starých českých kancionálů přes
skladby Segera, Pekiela, Victorii, Michny a Poulenca až
po soudobou úpravu vánočních koled současného skladatele Zdeňka Pololáníka.
Jaká CD již MM natočili a kde je možné si je zakoupit?
Průřezové CD s převážně duchovním repertoárem
bylo natočeno již v roce 1997 s režisérem Petrem Řezníčkem. Druhé CD Moravských madrigalistů s názvem
Sborové cykly českých mistrů (Dvořák, Suk, Martinů,
Janáček, Tučapský) bylo vydáno na sklonku roku 2003
jako hold nastávajícímu Roku české hudby. Nejnovější
CD z roku 2005 má ryze vánoční program (Vánoční
písně a koledy ze starých českých kancionálů, Seger,
Michna). Obě novější CD hudebně režíroval Milan Vidlák. Všechna CD lze ještě zakoupit v Informačním centru a v prodejně Empire Music v Kroměříži.
Váš sbor se vyznačuje dobře zvládnutou pěveckou
technikou.
Již v minulosti byl kladen důraz na hlasovou výchovu zpěváků. První hlasovou poradkyní, i když po velmi
krátkou dobu, byla vynikající brněnská sopranistka
Cecílie Strádalová. Nyní se naší hlasovou výchovou
zabývá paní Blanka Chládková, zkušená pedagožka,
která vychovala na brněnské konzervatoři doslova několik pěveckých generací. Obětavě za námi dojíždí již
více než 20 let. Právě díky jejím hlasovým cvičením
vyniká náš sbor dobrou technikou. Pěvecká technika
je trénována především v době sobotních soustředění,
kdy se paní Chládková věnuje každému zpěvákovi individuálně. Největší pozornost zaměřuje na nově příchozí, ti stráví na „hlasovce“ mnohem delší čas než
zpěváci zkušení. Cílem je rozvinout přirozené pěvecké
schopnosti každého jednotlivce, přičemž je důraz kla27
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Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka Kroměříž
bylo nejúspěšnějším týmem národní soutěže
Kroužek aerobiku ve Středisku pro volný čas Šipka
v Kroměříži navštěvují děvčata, která mají ráda pohyb spojený s hudbou. Na podzim se sejdou a začnou pilně trénovat pod dohledem zkušené trenérky Hany Jelínkové. To,
že nezahálejí a opravdu něco umí, dokazují svou účastí
na různých soutěžích. Nejdůležitější z nich je celorepubliková soutěž „Děti fitness aneb Děti proti drogám“. Nejprve
probíhají v celé republice krajská kola, z nichž ti nejlepší
postupují do finále, které se koná v Praze. Krajských kol
se účastní desítky týmů v různých kategoriích a konkurence je opravdu veliká. Také kroměřížský aerobic měl své
zastoupení ve všech kategoriích. I přes vysokou účast jiných kolektivů postoupil do pražského finále.
A te to začalo. Děvčata dola ovala skladby, maminky dokončovaly zdobení kostýmů a trenérka měla
plnou hlavu starostí, zda z holek některá neonemocní,
ale také jak se dostat do Prahy se 111 svěřenkyněmi.
Jen díky snaze ředitelky SVČ Šipka Jany Valerové a sponzorů byl problém dopravy vyřešen.
V sobotu 20. května se časně ráno sešlo téměř celé
osazení (někteří přece jen onemocněli) u Bezručova parku a tři autobusy plné nadšených děvčat a jejich doprovodu vyrazily směrem k hlavnímu městu. Tělocvična, v níž
se konalo finále České republiky, praskala ve švech. Atmosféra byla prosycena napětím a nervozitou, jak to
všechno dopadne. I na těch nejotrlejších bylo znát, že
jde o hodně. „Nováčkové“ ještě netušili, co je čeká. Vzniklou situaci bravurně zvládala jen trenérka Hanka Jelínková. „Svá děvčátka“, jak jim s láskou říká, dokáže vždy
uklidnit, pochopit a povzbudit milým slovem. Moderátor
oznámil začátek soutěže a na pódium nastoupila nejmladší kategorie (4 - 6 let). Kroměřížská děvčátka byla
opravdu nejmladší. Se svou skladbou „Popelky“ si pod
vedením Pavlíny Strouhalové a s odbornou instruktáží
Hany Jelínkové získala zasloužený obdiv a potlesk všech

diváků i poroty. Obsadila pěkné šesté místo. V další kategorii (7 - 9 let) nám „Bořek stavitel“ - tak se jmenovala
skladba, v níž děvčata prokázala, že když chtějí, tak jde
udělat hodně, třeba postavit „Šipku“ v Praze, přinesl v
konkurenci 21 týmů bronzový pohár. Následovala nejvíce obsazená kategorie ve věku 10 - 13 let. Skladbu
„Šála s čepicí“ cvičilo 13 dívek a jeden hoch. Pobavili
s živou dekorací - paragánem, který proběhl tělocvičnou,
a za ním belhající matkou. Že to s 35 metrů dlouhou
šálou opravdu umí, se projevilo i na jejich umístění ve
finále soutěže „Děti fitness aneb Děti proti drogám“, a to
třetím místem.
Také v další části soutěže zaznělo při vyhlašování vítězů Šipka Kroměříž v kategorii 14 - 17 let. Ve „Vojenské
akademii“ okouzlila děvčata svým šarmem porotu natolik, že v soutěži získala bezkonkurenční první místo. Zlatou si opravdu zasloužila. V této kategorii měla Kroměříž
ještě jednu soutěžní skladbu - „Ozvěny“, která obsadila
15. místo. Ale to ještě zdaleka nebyl konec programu.
Poslední kategorií, kterou porota v tento den vyhlásila,
byla soutěž v hromadných choreografiích. V ní mohou
soutěžit týmy, které mají více než 20 tanečníků. Pražské
finále zažilo něco, co ještě nikdy nevidělo. Na cvičební
plochu haly přiletělo 98 krásných bleděmodrých kroměřížských motýlů ve věku 3 - 17 let. Nejen porota žasla!
Motýli sklidili obrovský aplaus. Moderátor programu vyvolal na plochu i trenérku Hanku Jelínkovou. Zlatý pohár, který si motýli přivezli do Kroměříže, byl odměnou
za celoroční snahu.
Na tento den budou děvčata vzpomínat ještě dlouho.
Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka Kroměříž
byla nejúspěšnějším týmem celé soutěže. Přejeme jim
hodně úspěchů při cvičení a a se jim daří i v dalších
soutěžích.
Klára Míšková

I včelaři mají svůj den
Základní organizace Českého svazu
včelařů v Kroměříži a okolí pořádá pro
veřejnost včelařskou sobotu - Den
plný medu, který je připraven na 23.
září od 9 do 17 hodin v budově Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových (bývalý okresní úřad) vchod z Bezručova parku. Včelaři dají
nahlédnout do historie včelařství,
k ochutnání nabídnou různé druhy
medu - vybrané bude možné koupit za

cenu výrobních nákladů, návštěvníci si mohou
také koupit včelařské potřeby, medové perníky, medovinu, kosmetiku, svíčky atp. Pro
zájemce je připravena přednáška s besedou na téma Včelí produkty tak jak je neznáme (začátek v 10 hodin).
Včelařská sobota je pro všechny, kteří mají rádi přírodu, a tím i včely, chtějí
se dozvědět o životě a významu včel
něco víc a také chtějí poznat práci včelařů.
28
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V Kroměříži se mi líbí, jsem tady doma
lupráci s městem Kroměříž jsem byl u toho, když
vznikla Církevní základní škola, kde také vyučuji.
Vyučuji na Církevní konzervatoři a rád zavítám i
mezi studenty státního gymnázia. Připravoval
jsem už stovky snoubenců ke svátosti manželství. Navštěvuji nemocné ve všech zdravotnických zařízeních. A pokud je čas, zavítám do Oblastní charity. Obohacením je spolupráce a služba pro obě kongregace milosrdných sester sv. Vincence a Sv. Kříže, které jsou pro naše město velkým požehnáním. Rád se s lidmi
vydávám na cesty za poznáním
a krásami hor. K srdci mi přirostly italské Dolomity. Pro oživení
víry a upevnění dobrých vztahů sloužím poutě do různých
míst jak v naší vlasti, tak i do
ciziny. Rád vedu poutníky hlavně do Říma. Nezapomenutelná
byla setkání s papežem Janem
Pavlem II. A Řím je skutečnou čítankou křes anské a světové historie.“
Jak vidíte současný život světa?
„Dívám se na svět s nadějí, že je
v rukou Božích a většina dobrých lidí s Bohem spolupracuje vědomě nebo i nevědomě. Dobré zprávy
a informace i na stránkách Kroměřížského Zpravodaje jsou svědectvím dobrých lidí. Rád uvítám v
kostele sv. Mořice turisty, ale především Kroměřížany, kteří mají duchovní kořeny zde. Řeknu to
upřímně: v NAŠEM městě se mi líbí, jsem zde doma.“
Do dalších let vaší životní služby přejeme zdraví
a Boží požehnání.
Vít Pořízek

P. Josef Říha, probošt kolegiátní kapituly u sv.
Mořice, který je současně farář Římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži, se dožívá v září tohoto roku životního jubilea 50. let života.
Pochází z vesnice Sedlnice u Příbora, která náležela do Sudet. Otec byl starousedlík. Od roku 1956 vyrůstal se svými rodiči
a třemi sourozenci v křes anském a radostném společenství. V rodině se žila modlitba a radost z každé služby pro kostel.
Modlitbou byla i práce na poli a v
malém hospodářství. Studoval na
gymnáziu v Příboře. Po maturitě
v roce 1975 byl přijat na Bohosloveckou fakultu v Litoměřicích.
Kdy jste poznal své povolání ke kněžství? „Požehnáním pro rodnou farnost bylo,
že k nám přijížděli kněží - opravdoví
pastýři. A na nich jsem viděl, jak se
dá lidem sloužit nejen v kostele, ale i
dětem ve škole a vytvářet společenství. Povzbuzovaly mě prázdninové
pobyty s kněžími a přátelství
s bohoslovci ještě v semináři
v Olomouci. Ale především za vším jsou oběti a
modlitby mých rodičů, farníků a řádových sester
Sv. Kříže. Rád vzpomínám na pět let studia na fakultě a duchovní formaci v kněžském semináři
v Litoměřicích. Po 4. ročníku jsem ještě dva roky
´vojančil´ ve Vyškově, kde jsem pracoval v betonárce. O prázdninách v roce 1981 mě jako bohoslovce poslal otec biskup Josef Vrana na prázdninovou
praxi do Kroměříže, kterou jsem vůbec neznal. Jen
jsem jí projížděl na svých cestách k babičce do Cetechovic.“
Jaké byly začátky v Kroměříži? „Za rok po kněžském svěcení v Olomouci mi předal biskup Vrana
dekret: Kroměříž - sv. Mořic a k tomu ještě samostatně farnost Hradisko u Kroměříže. Do farního
života mě uváděl probošt Vojtěch Král. Voják tělem
i duší. Řád a poslušnost na prvním místě. Putovali
jsme spolu po dobu osmi let. Ubývalo mu sil, mě
díky němu přibývalo zkušeností. Předal mi své ´žezlo´ na podzim roku 1990, kdy odešel do kněžského
domova. Následujícího roku zemřel.“
Co zahrnuje vaše pastorace? „Předně vítám každý
kontakt s rodiči, kteří přicházejí křtít své děti nebo
jejich děti učím náboženství ve školách. Díky spo29
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Výtvarníci sestavili duhový deník
Duhový deník si celý týden od 23. do 30. července
vedly tři desítky výtvarných pedagogů i amatérských
nadšenců z celé České republiky, kteří se do Kroměříže sjeli na druhý ročník tvořivé dílny - výtvarného setkání. Pořádalo jej Sdružení přátel výtvarného umění
Kroměřížska za podpory města Kroměříže a Zlínského kraje.
Malíři a fotografové po celý týden procházeli městem a čerpali inspiraci pro své práce, které pak ve
finále vystavili v sobotu 29. července na improvizované výstavě na Velkém náměstí - nazvané Pod modrou oblohou. Kromě obrazů a fotografií se v galerii
představily malby na skle (na vyřazených oknech), na
hedvábí i na dívčím těle. Zajímavé pohledy, které místní
už ani nevnímají, podbarvil svižným džezem zlínský
extravagant dixilend band Jazzzubs. „Jsem s rodinou
v Podzámecké zahradě, ale swingová muzika mě vylákala na náměstí. A když jsem uviděl tu nádhernou
výstavu, už tady počkám až do konce,“ řekl nám návštěvník města, který přijel z Vysokého Mýta.
„I přes úmorná vedra, která snad v tomto týdnu
kulminovala, se nakonec vyloupla dílka, jež by člověk
snad ani nečekal,“ zhodnotil improvizovanou galerii
s viditelnou radostí a spokojeností mluvčí pořádajícího Sdružení přátel výtvarného umění Kroměřížska
Martin Číšecký.
M. Karásek

Své prožitky z každého dne v Kroměříži vložili
účastnící tvořivé dílny do duhového deníku, jenž byl
29. července vystaven pod modrou oblohou na Velkém náměstí.
Foto: -kam-

Improvizovanou galerii si se zájmem prohlédli i zahraniční návštěvníci města.
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Psalo se v novinách
před sto lety

XIII. mezinárodní festival
vojenských hudeb
Kroměříž 2006

Pozorovatel

Pod záštitou ministra obrany České republiky se
ve dnech 1. až 3. září v Kroměříži uskuteční XIII.
ročník mezinárodního festivalu vojenských hudeb.
Kroměřížské Velké náměstí a další části města tentokrát rozezní vojenské hudby z Lotyšska, Finska,
Spolkové republiky Německo, Velké Británie, Rakouska, Lucemburska a České republiky.
Přehlídku zahájí v pátek 1. září v 19.30 hodin
hvězdicový pochod vojenských hudeb ulicemi
města směrem na Velké náměstí. Ve 20.30 hodin
se hudby představí na Velkém náměstí a slavnost
bude zakončena ohňostrojem. Dne 2. září bude
příležitost spatřit na Velkém náměstí v 10.30 hodin pouliční divadlo Mimotaurus. Od 15 hodin pak
bude připraven v Podzámecké zahradě na obvyklém místě promenádní koncert vojenských hudeb
Velké Británie a Francie. Hudební odpoledne bude
pokračovat koncertem na Velkém náměstí, kde od
19.30 hodin představí populární kapela Děda Mládek - Ilegal Band.
Dne 3. září proběhne na Velkém náměstí od 9 hodin nácvik vystoupení vojenských hudeb. Od 14 hodin slavnostním defilé na Velkém náměstí vyvrcholí XIII. mezinárodní festival vojenských hudeb,
kdy se představí v tak zvaném show programu jednotlivé kapely. Na závěr společně zahrají všichni
muzikanti několik vybraných skladeb.
-kam-

Frailea vstupuje do páté desítky let svého trvání
Do páté desítky let trvání vstupuje letos
kroměřížský klub kaktusářů Frailea. Veřejnosti
se uvedl tradiční výstavou pichlavých krasavců ve skleníku Květné zahrady od 5. do 13.
srpna, kde se představilo kolem patnácti set
kaktusů a sukulentů. Výstava bývá vždy spojena s prodejem mladých rostlin, popřípadě
s poradou začínajícím pěstitelům. „Bohužel
našich členů ubývá, doba takovým náročným
koníčkům nepřeje. Bývalo nás kolem šedesáti, nyní se schází jen pětatřicet obětavých členů. Chceme se intenzivně věnovat mládeži a
podpořit její zájem. Snad se to podaří,“ posteskl si člen výboru kroměřížských kaktusářů Slavomír Dupal.
Pichlavá krása má stále mnoho obdivovatelů.
Foto: -kam31
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Těšnovický Žlíbek hostil Kroměřížský slunovrat
Kroměřížský slunovrat - setkání folk, country, blugreas kapel
z regionu, se tentokrát uskutečnil
22. července v příjemném prostředí těšnovického Žlíbku. Na pódiu
se vystřídaly různé hudební žánry, prezentované kapelami SBJ,
Podjezd, Blue Strings, Zelená tráva, Jam Tour, Ztráty a nálezy nebo
Shadow Quartet. Měly jediný zájem - naladit početné publikum na
strunu dobré nálady. Až do noci
zněly známé i neznámé, vlastní či
převzaté skladby, při nichž se dalo
tančit, zpívat nebo si povídat
s přáteli. Nechybělo nezbytné občerstvení, takže se návštěvníci rozcházeli jen velmi neradi. Docela
dobrý podnět pro pořadatele příštího ročníku.
Foto: -kam-

Dětské divadlo slavilo úspěch
Divadelní soubor KUK při Základní škole Kroměříž,
Albertova ul. patří už k tradičním dětským souborům.
Od založení v roce 1994 se o jeho úroveň staral dlouholetý kroměřížský ochotnický herec Eduard Halama
spolu s Mgr. Janou Stratilovou - Bačkovou. Pod jejich
vedením se soubor dostal do povědomí mnoha diváků a každoročně získával nejedno ocenění. Dobýval
jeviště nejen v České republice, ale zahrál si i v české
škole Jana Amose Komenského ve Vídni.
V roce 2004 soubor převzali Lukáš Veselý a Mgr.
Iva Kopčilová, kteří pokračovali v započatém úsilí
vychovávat školou povinné děti k divadlu. Ovšem
nezájem mladých lidí o divadlo způsobil téměř zánik celého souboru. Naštěstí v roce 2005 se na
místo vedoucího i režiséra dostala Dagmar Navrátilová, vychovatelka školní družiny, která radikálně
snížila věkovou hranici mladých herců, na scénu
kromě dětí uvedla i loutky a svým tvůrčím přístupem znovu dokázala v dětech probudit zájem o
divadelní umění. Soubor tak jako bájný pták Fénix
vstal opět z popela a za jedinou sezónu nacvičil
loutkovou pohádku O neposlušných kůzlátkách a
také velkou hranou výpravnou kombinaci dvou
pohádek, Šípková Růženka a Sněhurka. S posledně
jmenovanými pohádkami, ovšem uváděnými jako
jeden dvoupohádkový celek, se soubor zúčastnil

divadelních přehlídek - Hulínské pohádkové jaro,
Hvozdenský pohádkový měšec a Pohádková Kroměříž. Všude se setkal s příznivým diváckým ohlasem, poroty chválily jak práci s malými dětmi (1. - 6.
třída), tak výtvarné zpracování díla a v neposlední
řadě bravurní jevištní řeč mladých herců. K důležité
složce inscenace patřila hudba. Klavírní doprovod
zajiš ovala Michaela Akubžanová a získala ocenění na přehlídce Pohádková Kroměříž 2006 stejně
jako vedoucí souboru Dagmar Navrátilová za práci
s mladými herci a Petra Říkovská za ztvárnění role
Zrcadla v pohádce Sněhurka. Porota Pohádkové
Kroměříže určila soubor KUK i k reprezentaci na
krajské divadelní přehlídce v Uherském Hradišti. Na
přehlídce Hvozdenský pohádkový měšec udělila
porota ocenění Elišce Brázdilové jako nejmladší herečce celé přehlídky. Soubor má do budoucnosti
mnoho plánů. Nebojí se zapojit do své práce loutky, ani vychovávat dětské diváky k představivosti a
fantazii. Na novou divadelní sezónu si vybral náročnou experimentální pohádku Kája Spinkejhned
- skřítek dětských snů, která jistě opět prověří schopnosti vedoucí i celého souboru. Předpokládaná premiéra bude v březnu 2007. Máme se opravdu na
co těšit.
Lukáš Paleček
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Sokolská župa hanácká se zúčastnila
XIV. všesokolského sletu v Praze
Sokol oslovuje nejen starší generace, ale i střední a mladé a jeho myšlenky žijí nejen v České republice, ale i v mnoha dalších zemích - ve sletovém průvodu kráčeli vedle Čechů a Moravanů sokolové z Rakouska, Německa, Slovenska, Polska,
Švýcarska, Srbska, Slovinska, Bulharska, Austrálie, Francie, USA a Kanady.
Slavné sletové dny pominuly,
ale je dobré si vzpomenout, poděkovat a ocenit vše, co bylo nutné vykonat pro úspěch XIV. všesokolského sletu v Praze. Pro účast Sokolské župy hanácké to byla nedocenitelná
houževnatost, píle, vytrvalost a roční příprava vedoucích 11 skladeb ze 16, cvičitelů, předškoláků,
žáků, dorostu, žen a mužů. Vedoucí skladeb se zúčastnili dvou nácvičných v Praze a pak své cvičence připravili na Župní slet, který se konal 11. června v Bystřici pod Hostýnem.
Ve skladbě “Korálky” pro rodiče a děti vystoupilo
12 párů z Holešova pod vedením cvičitelky Jitky
Slámkové a 12 párů z Bystřice pod Hostýnem ve-

dených cvičitelkami Milenou Lipnerovou a Lenkou
Duchoňovou. Červené gymbaly dokreslovaly roztomilé vystoupení rodičů a dětí. Skladbu “Kdo si hraje, nezlobí” s plovoucími deskami zacvičilo 18 předškoláků z Holešova pod vedením cvičitelek Marie
Glosové a Boženy Škubalové a 33 dětí z Bystřice
p. Hostýnem, které secvičily Hana Mikulíková, Leona Horáková a
Marta Hlobilová. Skladbu “Počítadla” nacvičila vedoucí skladby Milena Petříková z Bystřice p.
Host., 16 děvčátek připravila cvičitelka Kamila Willertová v Kvasicích a osm děvčat bylo z
Holešova pod vedením Jany Markové.
Diváky uchvátila pěkná skladba “Sluníčka”. Nacvičovala se jen v Holešově pod vedením Jiřiny Láníkové za pomoci Liby Kolomazníkové a Ireny Smrčkové. Starší dívky se předvedly ve skladbě “Rozkvetlá louka”, 23 dívek z Holešova nacvičovaly
vedoucí skladby Jana Marková a Jana Melicharová, 22 dívek připravovaly Hana Horáková a Blanka
Ba uchová z Bystřice p. Host., devět dívek secvičil
Vlastík Tupý z Třebětic a devět dívek v Kostelci Jana
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Marková. Ve skladbě žen “Léto” vystoupilo 54 cvičenek pod vedením náčelnice Olgy Sehnalové a
Marty Vystrčilové ze Sokola Kroměříž, v Postoupkách nacvičily vystoupení Iva Žilinská a Soňa Řezáčová, v Holešově Anna Frízová a v Bystřici p. Host.
Lída Růžičková. V druhé skladbě žen s názvem
“Zpěv naděje” cvičilo 33 účastnic pod hlavním vedením Věry Peškové z Holešova a Dany Klárové z
Kroměříže.
Skladbu mužů „chlapáci“ zvládlo v Bystřici p. Host.
deset mužů, čtyři muži byli z Přílep a 20 cvičenců
z Třebětic. Vše vedli náčelník Vlastík Tupý a cvičitel
Radim Tupý. „Výlet aerobikem“ rovněž v Třeběticích
připravil Martin Tupý s cvičitelkou Markétou Tupou.
Senioři a seniorky „Věrná garda“ v počtu 36 ve slušivých bílých halenkách, tílkách, modrých kalhotách a
sukních za potlesku diváků zacvičili líbivou skladbu

„Ta naše písnička česká“, kterou vedli Dana Klárová,
Jarmila Kozáková a Miroslav Pekař.
Župnímu sletu předcházela generální zkouška
v Holešově 27. května pod názvem Veřejné vystoupení. Dne 17. června zajížděla výprava čtyř autobusů se
svými skladbami na Župní slet do Uherského Brodu,
kde představilo 350 cvičenců, z toho 170 dětí, a jako
hosté 200 cvičenců z župy slovácké a Komenského.
Letošní slet vyvrcholil 5. a 6. července hromadnými
vystoupeními na Strahově na stadionu Evžena Rošického. Zúčastnilo se ho 20 tisíc cvičenců ve dvou programech. Mezi diváky byl i prezident České republiky Václav Klaus. Všichni cvičenci se rozloučili v Tyršově domě.
Mgr. Dana Klárová,
koordinátorka hromadných vystoupení
Sokolské župy hanácké

Poděkování Sokolské župy hanácké Kroměříž
Ing. František Kudela, ředitel společnosti Chropyňská strojírna, a.s., Chropyně.
Děkujeme za mimořádnou pomoc a pochopení při organizování účasti cvičenců na XIV. všesokolském
sletu v Praze ve dnech 1. až 6. července. Zajištěním vozidla, které zabezpečilo odvoz části zavazadel
cvičenců do místa jejich ubytování v Praze, ušetřila Sokolská župa hanácká finanční prostředky, které
využila pro jiné výdaje v souvislosti s všesokolským sletem.
Ing. Vladimír Ba ura, předseda představenstva KROMEXIM, a.s., Kroměříž.
Děkujeme za mimořádnou pomoc a pochopení při organizování účasti cvičenců na XIV. všesokolském
sletu v Praze ve dnech 1. až 6. července. Zajištění velkokapacitního vozidla umožnilo jednorázový odvoz
všech 350 zavazadel cvičenců včetně rozvozu po ukončení sletu. Díky sponzorskému přispění ušetřila
Sokolská župa hanácká finanční prostředky, které následně využila pro jiné výdaje v souvislosti
s všesokolským sletem.
JUDr. ing. Oldřich Mohyla, starosta

Pozvánka
Pod záštitou Sokolské župy hanácké - odboru sportu se bude v sobotu 16. září od
8.30 hodin konat v areálu Střední hotelové školy Kroměříž v Podzámecké zahradě
v Kroměříži finále České obce sokolské smíšených volejbalových družstev.
Přij te se podívat na kvalitní volejbal.
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Více než školní zařízení připomínaly budovy škol o prázdninách staveniště. Horní snímek dokumentuje
proměny ZŠ Slovan, Kroměříž, dolní Mateřskou školu, Štítného ul. Kroměříž (k článku na str. 10). Foto: -kamFoto na zadní straně obálky: Aleš Karban
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