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Na XIII. ročníku Festivalu vojenských dechových hudeb v Kroměříži 2006 se představily orchestry z
Lotyšska (na horním snímku) a Velké Británie.
Foto: M. Karásek
Foto na titulní a zadní straně: M. Karásek
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EDITORIAL

Blíží se komunální volby
V souvislosti s končícím volebním obdobím zastupitelů obcí vyhlásil prezident republiky na dny
20. a 21. října 2006 volby do zastupitelstev obcí.
Uskuteční se v době od 14.00 do 22.00 hodin
první den a od 8.00 do 14.00 hodin druhý den.
V těchto volbách je voličem nejen občan České
republiky, který dosáhne nejpozději druhý den
voleb věku 18ti let, má trvalé bydliště v příslušné
obci a nenastala u něho překážka výkonu volebního práva, ale i cizinec, občan státu Evropské unie,
splňující stejné podmínky jako občan České republiky, který však požádá do 18. října o zápis do
dodatku stálého seznamu voličů.
Městský úřad Kroměříž jako registrační úřad
pro celé spádové území pověřeného obecního
úřadu zaregistroval ve 24 obcích celkem 74 kandidátních listin. Z tohoto počtu byla v šesti obcích podána pouze jedna kandidátní listina, což
v praxi znamená, že v těchto obcích všichni zaregistrovaní kandidáti získají mandát zastupitelů. Naopak nejvíce kandidátních listin bylo podáno ve dvou obcích, a to osm. Z pohledu typu
volební strany nejvíce kandidátních listin podalo
sdružení nezávislých kandidátů , u nichž bylo
podmínkou registrace získání příslušného počtu
podpisů na peticích , podporujících jejich kandidaturu. Tento typ kandidátních listin byl podán
ve 21 obcích v celkovém počtu 35. Na všech kandidátních listinách, registrovaných Městským úřadem Kroměříž, je uvedeno 823 kandidátů, kteří
se budou ucházet o 250 mandátů.
Ve městě Kroměříži bylo volebními stranami
podáno osm kandidátních listin. V pořadí podle
vylosovaných čísel to jsou:
c Moravané
d Česká strana sociálně demokratická
e Křes anská a demokratická unie — Československá strana lidová
f PRÁVO A SPRAVEDLNOST — ANO tradiční
rodině, NE korupci a kriminalitě
g Šance pro Kroměříž (Sdružení nezávislých
kandidátů a politických stran SNK Evropských demokratů a Unie svobody — Demokratická unie)
h Komunistická strana Čech a Moravy
i Strana zelených
j Občanská demokratická strana.

Na nich je uvedeno celkem 199 kandidátů, kteří
se budou ucházet o 27 mandátů zastupitelů města
Kroměříže. Je to stejný počet, jako tomu je
v současném volebním období. Stejný počet zůstal i volebních okrsků. Ve vlastním městě je jich
18 a v jeho částech dalších osm. Celkem tedy do
26 okrskových volebních komisí budou moci volební strany prostřednictvím svých zmocněnců,
jejichž kandidátní listiny byly zaregistrovány, delegovat nejpozději do 20. září 2006 jednoho člena a jednoho náhradníka. Delegováním se rozumí doručení jejich seznamu starostovi. Seznam
musí obsahovat jméno, příjmení , datum narození a místo trvalého pobytu delegovaného.
Hlasovací lístky budou dodány všem voličům
nejpozději tři dny před dnem voleb. Volič tedy může
doma v klidu zvažovat, jaký způsob hlasování použije a komu dá svůj hlas. Obecně existují ve volbách do zastupitelstev obcí tři způsoby hlasování:
1. Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem v rámečku před jménem kandidáta toho, pro
kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců,
v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran. Takto může označit nejvýše tolik
kandidátů, kolik má být voleno členů zastupitelstva. V Kroměříži je to 27 zastupitelů.
2. Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu.
3. Kombinace předchozích způsobů. Označit
volební stranu a zároveň další kandidáty jiných
volebních stran. Takto volí předně jednotlivě
označené kandidáty a dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu volených členů zastupitelstva a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejich
sloupci.
Ve volbách do zastupitelstev obcí nelze volit na
voličský průkaz, volič může volit pouze v místě
trvalého bydliště, v členění podle volebních okrsků, musí volit osobně, po předložení průkazu totožnosti. Nepoužívá se systém preferenčních hlasů, jako tomu bylo ve volbách do poslanecké sněmovny. Správnou volbu přeje
JUDr. Josef Urban, Městský úřad Kroměříž

Citát na říjen: Lékařská věda dosáhla takového pokroku, že nikdo na světě nemůže být zdráv.
A. Huxley
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Vojenské hudby opět přilákaly zájem veřejnosti

Třináctý ročník mezinárodního festivalu vojenských
dechových hudeb, který připravilo město Kroměříž
společně s Ředitelstvím výcviku a doktrín Vyškov,
skončil v neděli 3. září společným koncertem sedmi
hudebních těles - Finska, SRN, Velké Británie, Rakouska, Lotyšska, Lucemburska a České republiky.
Jeho začátek a ukončení rámovala Korunovační fanFoto:
fára
J. I.Pavel
Linka.Zrna

Pochodem vchod - zaznělo v několika řečech
v pátek 1. září v podvečer na několika místech
v Kroměříži. To vyrazily vojenské hudby na tzv. hvězdicový pochod ulicemi města směrem na Velké náměstí. Tady se veřejnosti představily a zahrály hymnu své země. Ceremoniál zahájení ukončil velkolepý scénický ohňostroj, který rozzářil večerní oblohu
nad Kroměříží. Tato část festivalu přilákala na Velké
náměstí značné množství diváků, což svědčí o vzrůstající oblibě výjimečné podívané.
Sobotní prosluněné dopoledne nabídlo promenádní koncert
hudeb z Lotyšska a Spolkové
republiky Německa. Přestávky
vyplnili herci pouličního divadla Mimotaurus, kteří pobavili
publikum obratnými kousky na
chůdách. Nedílnou součástí
mezinárodního festivalu jsou
promenádní koncerty v Podzámecké zahradě před salou terrenou, kam si přišly poslechnout příjemnou dechovou hudbu v podání orchestrů z Velké
Británie a Rakouska zástupy
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lidí. Večerní koncert skupiny Děda Mládek ilegal band
přilákal především mladší publikum, ale i ty, kteří
pamatují impozantní vstup Banjo bandu Ivana Mládka do populární hudby v sedmdesátých letech minulého století. Jeho písničky v moderním rytmičtějším kabátě se stále líbí.
Slavnostní defilé bylo připraveno na nedělní odpoledne. Tribuny ani nestačily pojmout tolik diváků, kteří chtěli zhlédnout sedm vojenských orchestrů
v parádních uniformách, předvádějících nacvičený
showprogram. Finská armáda jej okořenila bravurní
technikou ovládání služební zbraně, s níž vojáci předvedli téměř cirkusové triky. Nic jim nezůstala dlužna
ani čestná stráž Armády České republiky, která rov-

něž představila, jak mistrovsky zvládá vojenské řemeslo. Dokonalou profesionalitu pak na závěr předvedli všichni muzikanti, když společně zahráli několik skladeb, na úplný závěr i nesmrtelnou Škoda lásky.
„Jsem přesvědčen, že se letošní přehlídka vojenských hudeb stala jedním z nejatraktivnějších ročníků, které Armáda České republiky pořádala, a že se
zároveň potvrdila skutečnost, že se „náš“ festival
v Kroměříži stal prestižním a vyhledávaným kolbištěm, kde dochází na výsostně uměleckém poli ke vzájemné konfrontaci profesionální úrovně jednotlivých
vojenských hudeb,“ uvedl mimo jiné brigádní generál
ing. František Maleninský, ředitel Ředitelství výcviku
a doktrín ve Vyškově.
M. Karásek

První Fórum Zdravého města řešilo zaměstnanost,
podnikání, informovanost a komunikaci
Cyklus nazvaný Fórum Zdravého města si klade
za cíl analyzovat současnou situaci v nejrůznějších
oblastech života v Kroměříži a navrhnout změny rozvíjející tyto oblasti v dalším období. Oblastem podnikání a veřejné správy se v úterý 12. září
v konferenčním sále Knihovny Kroměřížska věnovalo
úvodní setkání čtyřdílného cyklu diskuzních besed
kroměřížské radnice se zdejšími institucemi a obyvateli města.
Účastníci prvního ze čtyř naplánovaných setkání,
kterých se bohužel nesešlo mnoho, si mohli vyslechnout aktuální informace z oblasti podnikání, zaměstnanosti nebo činnosti veřejné správy v podání ředitele Úřadu práce v Kroměříži JUDr. Karla Smíška. Měli
pak příležitost navrhnout opatření, která by dané oblasti dále rozvíjela a tím zlepšila život ve městě.
V oblasti podnikání účastníci setkání projednávali
například problematiku
podpory příchodu investorů a nových podnikatelských aktivit do
města, rozvoj spolupráce s podnikatelskou veřejností, rozvoj turistického ruchu či problematiku nezaměstnanosti v regionu.
Tématem oblasti veřejné správy byla pro
změnu informovanost a
komunikace kroměřížské radnice, zlepšování
kvality veřejné správy a

podobně, které rozvedl místostarosta Mgr. Petr Sedláček. Nové zajímavé podněty, které na fóru zazněly,
budou zaneseny do Plánu zdraví, což je strategický
dokument, jímž se radnice řídí. Jedná se o přehled,
záměrů, které by podle názoru veřejnosti a odborníků
měly být postupně naplněny, aby bylo možné Kroměříž považovat za Zdravé město.
Jak už z názvu vyplývá, Fórum Zdravého města je
součástí stejnojmenného projektu Zdravé město Kroměříž. Jde o mezinárodní projekt Světové zdravotní
organizace (WHO). Každé město v Evropě, které je
do něj zapojeno, musí mít zpracovaný Plán Zdravého města, který je strategickým dokumentem rozvoje města. Jeho cílem je hledání konsensuální cesty
k podpoře zdraví, udržitelného rozvoje a kvality života v místních podmínkách města i regionu.
M. Karásek

Foto: -kam5
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Nejstarší Kroměřížanka oslavila 103. narozeniny
Nejstarší občance
Kroměříže blahopřeje
místostarostka Jitka
Dvořáková.
Foto: -kam-

Datum narození v občanském průkazu Marie Smejkalové nelže - 12. září 1903. Rodačka z Kroměříže, jejíž
život prošel mnoha a mnoha neuvěřitelnými událostmi
- oslavila 103. narozeniny ve svém bydlišti ve Veleslavínově ulici. Její maminka se dožila devadesáti sedmi let,
bratra ve čtyřiadevadesáti letech přejelo auto a na následky zranění zemřel. Nejstarší občance Kroměříže
blahopřála místostarostka Jitka Dvořáková.
Jubilantku sice trápí artróza, sluch ani zrak neslouží tak,
jak by potřebovala, ale zato má obdivuhodnou pamě a
stále se zajímá o události kolem sebe. „Třeba tu naši ulici
je potřeba opravit. Je z navážky, nemá příkop a každá větší voda nám teče do dvora. Mělo by se město věnovat i
okrajovým částem,“ stěžuje si místostarostce. „Volá nám,

jak dopadl fotbal se Slovenskem, jak naši hráli hokej nebo
jak pokračují povolební vyjednávání a jestli už Topolánek
nějak pokročil,“ prozradily nám neteř a praneteř, které své
tetičce přichystaly perfektní oslavu. Paní Smejkalová se
netají, že patří k voličům pravice. „Můj bratr tady vlastnil
výrobu obuvi, pracovala jsem u něho v expedici. Po roce
1948 mu komunisté dílnu zlikvidovali a nás jako továrníky, jež označili, že vykořis ovali sami sebe, zavřeli. Po návratu z vězení dělal bratr ve své bývalé firmě do pozdního
věku topiče a já jsem pracovala jako šička.
„Někdy se už nechci na ten svět ani dívat. Je tady
totiž hodně zlých lidí. A politika, to je úplná katastrofa,“
hodnotí současnost Marie Smejkalová. Mile se se všemi
rozloučila a věnovala se už jen rodině. M. Karásek

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 za-

slat 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. Uzávěrka soutěže je stanovena na 9. října. Vítězové budou na setkání v obřadní síni Městského úřadu v Kroměříži dne 18. října odměněni.
Bližší informace u ing. Jany Knapkové, tel.
573 321 284 nebo na http://www.mesto-kromeriz.cz/
zdrave-mesto
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Rychlost budou v Kroměříži sledovat
orientační měřiče i policejní radar
Dva orientační měřiče rychlosti nechala v uplynulých dnech nainstalovat kroměřížská radnice
v Kojetínské a Moravské ulici. Obě zařízení by měla
jako preventivní opatření přispět ke zklidnění dopravy ve městě. Vedle prevence však Kroměříž hodlá přistoupit i k represivním krokům. Strážníci mají
k dispozici nový mobilní radar a kontrole dodržování pravidel silničního provozu budou věnovat zvýšenou pozornost.
Těmito novinkami v oblasti dopravy kroměřížská
radnice reaguje na novelu silničního zákona. Už začátkem letošního roku dostala městská policie od
zastupitelů za úkol vypracovat návrh, který by zklidnění provozu řešil. „Řešení spočívá v zakoupení dvou
orientačních měřičů rychlosti, které jsou instalovány
v lokalitách s velkou hustotou provozu. Tato místa
jsou přitom známa tím, že zde řidiči nejvyšší povolenou rychlost překračují,“ uvedl ředitel Městské policie Kroměříž Miloslav Skřebský. Podle něj budou
měřiče v provozu po celých čtyřiadvacet hodin. Řidičům v reálném čase poskytnou informace o aktuální rychlosti, upozorní je na překročení povoleného
limitu a úřadům navíc poskytnou přesné statistické
údaje o počtu projíždějících vozidel, jejich rychlosti

atd. Měřiče jsou navíc přenosné a po určité době je
městská policie hodlá přemístit na další vytipovaná
místa.
Orientační tabule vnímají představitelé města i
vedení městské policie jako službu, která řidičům
může ušetřit jak peníze, tak i trestné body. Přesto
by se měli mít řidiči, kteří mají s dodržováním povolené rychlosti problémy, při průjezdu kroměřížskými ulicemi na pozoru. Součástí projektu je totiž
i zakoupení radaru umístěného v osobním voze,
který již bude sloužit jako tvrdé represivní opatření. „Jedná se o klasický policejní radar, který zaznamená jízdu a identifikuje vozidlo i řidiče. Radar
bude od začátku září nasazován při kontrolách na
území města a obcí spadajících pod Kroměříž. Provinilým motoristům budeme udělovat sankce tak,
jak nám to umožňuje nový silniční zákon,“ upozornil Skřebský.
Do nákupu veškeré radarové techniky kroměřížská radnice investovala ze svého rozpočtu více než
jeden milion korun. V příštím roce míní pořídit ještě
další dva orientační měřiče rychlosti, finance na jejich zakoupení by však chtěla získat formou dotace
ze státního programu prevence kriminality.

Strážníci dbali o bezpečnost školáků
Prázdniny skončily, s nimi odešla bezstarostnost,
volnost a mládeži nastaly časy každodenních školních povinností. V prvních dnech nového školního

roku, kdy se myšlenky rády neodbytně vracejí k právě
uplynulým dvěma měsícům, plným nespoutaných zážitků, které je potřeba ventilovat, se snadno přehlédne výstražná „červená“ na semaforu u přechodu pro
chodce cestou do školy. Velice rychle mohou nastat
osudové okamžiky. Proto nad bezpečným začátkem
prvních školních dnů, než se žáci plně soustředí, bděli strážníci Městské policie Kroměříž, kteří usměrnili
ty, jejichž duch kroužil nad prosluněnými plážemi Jadranu, na koupališti Bajda, na táboře v hlubokém lese
či u monitoru počítače. „Vždy na začátku a konci školního roku dohlížíme ve větší míře nad přechody
v blízkosti škol nebo na trasách vedoucích od autobusových zastávek ke školám. Jsme si vědomi toho,
že děti jsou po prázdninách rozverné a poněkud nepozorné,“ vysvětlil cílenou aktivitu ředitel Městské
policie Miloslav Skřebský.
-kamV prvních dnech nového školního roku střežili bezpečnost školáků u frekventovaných přechodů pro chodce strážníci Městské policie Kroměříž.
Foto: -kam7

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ŘÍJEN 2006

Světoznámý psychiatr oslavil v Kroměříži devadesátiny
Prof. MUDr. Ferdinand Knobloch, CSc., M.D., FRCP
(Canada), byl do roku 1968 docentem a vedoucím
psychiatrie Fakultní polikliniky v Praze. Poté se stal

Místostarostka Jitka Dvořáková blahopřála prof.
blochovi k významnému jubileu.
hostujícím profesorem na třech univerzitách - Illinois
v Chicagu, Columbia University a A. Einstein Medical
College v New Yorku. V roce 1970 zakotvil jako řádný
profesor psychiatrie na Univerzitě Britské Kolumbie,
nyní je jejím emeritním profesorem. V letech 1993 1996 byl F. Knobloch předsedou Psychoterapeutické
sekce Světové psychiatrické asociace. Je zařazen do
seznamu vynikajících osob Ameriky v Who´s Who in
America. Ač jako průkopník integrace psychoterapie
studoval v Anglii, našel řešení v dosud nedoceněném
významu malé společenské skupiny jako systému a
jejího léčivého vlivu. To ho vedlo k vytvoření originálních psychoterapeutických komunit v Lobči, v Praze,
ve Vancouveru a Haney v Kanadě.
Prof. MUDr. Jiřina Knoblochová, CSc., mimořádná
profesorka University Britské Kolumbie ve Vancouveru a nyní emeritní, začala po německé okupaci, kdy
pracovala jako válečná zdravotnice, studovat chirurgii na klinice prof. Jiráska v Praze. V roce 1947 se připojila k manželovi a přešla na psychiatrickou kliniku.
Brzy se stala průkopnicí dětské a rodinné psychoterapie a v roce 1953 založila ambulanci manželských a
rodinných problémů ve Fakultní poliklinice v Praze.
Tam pomáhala F. Knoblochovi překonávat překážky
v rozvíjení integrované psychoterapie ve všech modalitách, zejména v originální formě manželských a
rodinných skupin, a ve vybudování psychiatrických am-

bulancí ve všech pražských obvodech. V lednu 1970
spolu se dvěma dcerami emigrovala za manželem do
Ameriky. Od začátku 50. let rozvinula osvětu v oboru
duševního zdraví a neuróz. Svědkem
této její neobyčejné populární činnosti je knížka Láska, manželství a
ty, které se vydalo na sto tisíc výtisků. K jejím zásluhám patří praktické
využití a vypracování techniky skupinového schématu. Od svého mládí se rovněž zajímá o problémy postavení žen ve společnosti.
Manželé Knoblochovi jsou kvalifikovanými psychoanalytiky a vyučujícími členy Canadian Society for Integrated Psychotherapy and Psychoanalysis. Tato společnost je členem
International Federation of Psychoanalytic Societies založené E. Fromem.
„Za pokus o záchranu své dívky
Ferdinandu Kno- před osudem jejích rodičů, kteří naFoto: -kam- konec zahynuli v nacistické plynové
komoře, jsem byl na dva roky uvězněn v koncentračním táboře,“ vzpomíná na dramatické etapy svého života prof. Ferdinand Knobloch. „Po
roce 1968 jsem nechtěl emigrovat, ale při vědeckém
působení na amerických univerzitách jsem pozoroval, že se politická situace v Československu nejenže
nelepší, ale naopak zhoršuje. To mě přimělo
k definitivnímu rozhodnutí k emigraci celé rodiny. Po
nějaké době jsme získali kanadské občanství a profesuru na univerzitě ve Vancouveru.
V Kroměříži na pozvání PhDr. Ivy Hroncové vedeme
už několik roků kurzy integrované psychoterapie a
zdravého životního stylu, které se konají vždy v době
letních prázdnin v budově ZŠ Zachar, Albertova ul.
Jsou hojně navštěvovány psychiatry, psychology a
sociálními pracovnicemi z České i Slovenské republiky,“ přiblížil důvod své přítomnosti světoznámý vědec.
Dne 15. srpna oslavil prof. Ferdinand Knobloch
v záviděníhodné svěžesti a v plném pracovním nasazení v Kroměříži své devadesáté narozeniny. K jubileu
mu přišla blahopřát místostarostka Mgr. Jitka Dvořáková, která květiny předala i jeho manželce Jiřině, rovněž intenzivně pracující na nové odborné knize a
doplňující vedení kurzů. „V polovině září budeme přijati v Praze v sekci České psychiatrické společnosti a
krátce na to odlétáme pracovat do Vancouveru,“ dodal Ferdinand Knobloch.
M. Karásek
8
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Výuka musí být v předstihu před výrobou
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž je už několik roků zapojena do projektu
IQ Auto, který usiluje o co nejužší a efektivní spolupráci automobilového průmyslu a odborných škol. Jeho
cílem je vytvořit moderní osnovy a zdokonalit kompletní zázemí pro současné i budoucí žáky strojírenských oborů včetně možnosti dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů a odborné výchovy.
Personální a vzdělávací agentura Silma PASK ing.
Jiřího Herodese se sídlem v Kroměříži vypracovala
projekt přípravy výuky v segmentu automobilového
průmyslu, jenž se pilotně ověřuje v Jihočeském kraji
a vedle toho také v SŠ COPT Kroměříž.
Podstatou projektu je vybudovat na základě uzavřených partnerských smluv v rámci kraje koncepci
operačního programu rozvoje lidských zdrojů. Postupně pak tento systém propojit do odvětvové sítě a vytvořit celostátní program. Novinkou je intenzivnější
komunikace s firmami, které by měly definovat, co

očekávají od absolventa školy, jehož chtějí přijmout,
a co mu škola podle jejich představ nedala. Učitelé
odborných předmětů budou častěji navštěvovat výrobní provozy, aby na vlastní oči poznali praxi a jejich
vědomosti nevycházely pouze z knižních pouček.
Na jednání řídícího výboru projektu IQ Auto, které
bylo svoláno do SŠ -Centra odborné přípravy technické v Kroměříži 7. září, se sešli kromě pracovníků pořádající agentury Silma PASK Kroměříž zástupci firem
z automobilového průmyslu České republiky, ředitelé
středních strojírenských odborných škol, ředitelé úřadů práce, zástupkyně Magistrátu hl. města Prahy a
náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.
Nová koncepce rozvoje projektu bude předložena
k projednání valné hromadě Škoda Auto. Pokud bude
přijata, jejím dopadem bude lepší uplatnění absolventů odborných škol na trhu práce.
M. Karásek
Foto: -kam-

Máte v pořádku občanský průkaz?
Lidé, kteří vlastní občanský průkaz bez strojově čitelných údajů
vydaný do 31. prosince 1996, by
měli zbystřit pozornost. Takový průkaz totožnosti totiž bude od nového roku neplatný a je nutné ho vyměnit za nový. S výměnou by však
občané rozhodně neměli otálet.
„Státní občané České republiky
jsou povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově či-

telných údajů vydaných do 31. prosince 1996 za občanské průkazy
se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2006,“ potvrdila Magda Hradilová, vedoucí oddělení správních činností kroměřížské radnice. Jak dále upozornila,
zájemce o vydání občanského průkazu musí žádost předložit nejpozději do 30. listopadu tohoto roku.
Výjimku tvoří pouze občanské prů9

kazy vydané občanům narozeným
před 1. lednem 1936, ovšem jen
v případě, že v těchto občanských
průkazech není doba ukončení
platnosti vyznačena konkrétním
datem. „Na občany narozené před
uvedeným datem se tedy povinnost výměny občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
nevztahuje,“ vysvětlila Magda
Hradilová.
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Kroměříž - Město stromů
Programy na říjen
18. 10. - Vyhodnocení soutěže O nejhezčí okno, balkon.
18. 10. - Vysazení památné lípy ve Skašticích
19. 10. - Slavnostní vysazení stromu — ul. Na kopečku v 9.30 hodin (příprava terénu, kulturní vystoupení).
19. 10. - Zahajovací akce pro školy a veřejnost na Velkém náměstí 10 — 17 hodin.
19. 10. - Vyhlášení výtvarné a literární soutěže (SVČ Šipka a Knihovna Kroměřížska)
19. 10. - Slavnostní Koncert pro stromy Nadace Partnerství s převzetím žezla od města Strakonice, Galerie
Vaňkovka, Brno 19.30 h.

Říjen — měsíc lípy

vo, vyhledávali v minulosti i tvůrci slavných oltářů. Všude, kde je zapotřebí lehkého měkkého dřeva, jako například u rýsovacích prken nebo malířských štětců, nachází lípa uplatnění.
Lípa byla považována za ochranný strom rodin a rodů.
Při narození prvního dítěte bývalo zvykem zasadit u
stavení lípu. Tento zvyk může mít i souvislost s dalším
mýtem o tomto stromu, říkalo se, že lípy chrání před
zlými duchy a nikdy do nich neuhodí blesk. Byla stromem zamilovaných a sídlem bohů
lásky. Starořecký příběh o manželích
Filemonovi a Baucidě, kteří i po smrti
chtěli být stále spolu, a proto je Zeus
proměnil za jejich dobrotu v dub a
lípu, aby se mohli alespoň větvemi
sebe dotýkat, jistě dokladuje i význam
lípy v řecké kultuře. Keltové i Slované
tomuto stromu přisoudili zvláštní význam a vlastnosti. Lípa bývá uváděna jako posvátný strom Slovanů.
Nejznámější památné lípy na Kroměřížsku: břestské lípy u kostela, lipová alej v Komárně, lípy u kapličky
v Koryčanech, lipo-jírovcová alej v Kvasicích podél silnice k Novému Dvoru, lipová alej v Kvasicích u hřiště,
Roštínská lípa u polní cesty na hranici lesa, Uhřická
lípa před hřbitovem, Vítonická lípa v zahradě rodin.
domu, lipová alej na Světlé ve Zdounkách, skupina lip
na svahu vrchu Světlá — zasazeny v roce 1848 na památku zrušení roboty, Žalkovice — Čechova lípa před
kostelem, Žeranovická lípa u sochy sv. Vendelína u silnice na Holešov, Těšínská lípa u silnice Velké Těšany —
Těšnovice patrně nejstarší lípou Kroměřížska, stáří cca
350 let. V roce 2003 nominována na Strom roku ČR.

Krásná, zdravá lípa, tolik typická pro naši krajinu, se
stala naším národním stromem. Lípy rodu lípovitých
jsou nejoblíbenějšími příslušníky této čeledi, která zahrnuje více než 700 druhů stromů, keřů a bylinných
rostlin v 50 rodech. Většina z nich roste v tropech, ale
lípy se vyskytují i v mírných oblastech severní polokoule. Listy jsou střídavé a někdy laločnaté, často s třpytivými chloupky. Vonné květy jsou malé,
obvykle s pěti korunními i kališními lístky a četnými tyčinkami. Plod může být
různý, bu dřevitá, suchá tobolka, nebo
peckovice.
V naší zemi je nejrozšířenějším druhem lípa malolistá, srdčitá (poznávacím znamením jsou chomáče hnědých
chloupků v úžlabí nervů na spodu listu, tobolka, kterou lze snadno rozlousknout), lípa velkolistá (poznávacím znamením jsou chomáče bílých chloupků v úžlabí nervů na spodu listu a
tobolka, kterou nelze snadno rozlousknout) a lípa evropská, která je kultivarem již zmiňovaných lip.
Každý zná léčivou sílu těchto stromů. Lipový čaj je
účinným prostředkem proti nachlazení, stejně jako
včelí med z lipových květů. Keltové si podle některých
tradic přikládali čerstvé listy lípy na unavená oční víčka, protože věřili, že to pomůže rozjasnit jejich pohled. Z lipového dřeva se dodnes připravuje živočišné
uhlí k úlevě od střevních otrav a katarů.
Užitek lípa přináší řezbářům. Její měkké dřevo,
nazývané latinsky lignum sanctum — neboli svaté dře-
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Stromy kolem nás - příležitost pro mladé talenty
Knihovna Kroměřížska vyhlašuje v rámci kampaně „Kroměříž - Město stromů“ 14. ročník literární
soutěže pro děti s názvem „Stromy kolem nás“
Les a stromy jsou důležité pro člověka a pro všechny živé tvory vůbec. Strom je rostlina, životodárný výdech, voda, dřevo, píseň, vzpomínka, klid,
láska, spočinutí, pohádka, život a smrt.
Napište nám příběh stromu, který vidíte
z okna svého domu, nebo o němž jste slyšeli
vyprávět. Nebo si vysněte jeho příběh sami. Těšíme se na vaše povídky, básně, pohádky, zamyšlení, fejetony, vtipné postřehy, prostě na „příběhy stromů, lesa.“
Literární soutěž je určena žákům základních a speciálních škol a studentům primy až kvarty gymnázií v
Kroměříži. Práce o rozsahu cca tři strany formátu A4
odevzdejte osobně, nebo zašlete v tištěné či elektro-

nické podobě. Jeden autor může do soutěže zaslat
maximálně dvě práce.
Vyhodnocení regionálního kola soutěže se uskuteční v únoru 2007. Nejlepší práce postupují tradičně do krajského kola, v němž se utkají s autory
z celého Zlínského kraje. Všechny práce, rozdělené do čtyř věkových kategorií a kategorie speciálních škol, bude opět hodnotit pětičlenná
porota. Práce doručte nejpozději do 20. prosince 2006 na adresu:
Knihovna Kroměřížska, odd. pro děti a mládež,
Slovanské náměstí 3920, Kroměříž
e-mail: hanka@knihkm.cz
Odměny do soutěže přislíbilo město Kroměříž, které celou environmentální kampaň organizuje. Děvčata a chlapci, nezapomeňte pod svůj příspěvek připojit
celé jméno, adresu bydliště, vaši školu a třídu.

Město Kroměříž - Zdravé město spolu s SVČ Šipka
vyhlašuje dětskou výtvarnou soutěž k programu
Kroměříž - Město stromů - Strom v mém životě.
Výtvarná soutěž je určena dětem mateřských škol,
základních škol, školských zařízení v kategoriích jednotlivců, ale i školních kolektivů:
I. kategorie - kolektivy dětí mateřských
škol + jednotlivci
II. kategorie - kolektivy dětí 1.-5. třídy
základních škol + jednotlivci
III. kategorie - kolektivy dětí 6.-9. třídy základních
škol + jednotlivci
Téma soutěže: Každý soutěžící má za úkol výtvarně
ztvárnit libovolnou technikou na formát maximálně
A2 oblíbený strom ze svého okolí.
Zobrazený strom může být ztvárněn v různém časovém období (jaro, léto, podzim, zima). Další souvislosti
mohou být historické, nebo s vizí budoucnosti stromu.
Cílem je seznámení s funkcí stromu během celého

roku, proto je soutěž naplánovaná téměř na celý rok, aby
pedagogové mohli s dostatečným časovým předstihem
žáky vést k pozorování stromů v ročních proměnách.
Výtvarné práce dodejte do 30. června 2007 do SVČ
Šipka, Úprkova 3268, Kroměříž.
Označení prací: Každé výtvarné dílo
musí být označeno jménem a příjmením
autora (nebo kolektivem), třídou a adresou školy. Neoznačené práce nebudou
mít možnost se soutěže zúčastnit.
Vyhodnocení bude probíhat v 1. polovině září 2007.
Ocenění: Odborná porota vybere z prací kolektivů a
jednotlivců v každé kategorii tři nejúspěšnější, jejichž
autoři budou odměněni celodenním zájezdem a věcnými cenami.
Výstava: Výstava prací proběhne v botanické zahradě
SVČ Šipka od 15. září 2007.
Kontakt a případné informace o projektu výtvarné
soutěže Strom roku: tel. 776 597 977.

V rámci kampaně Kroměříž - Město stromů vyhlašuje redakce Kroměřížského zpravodaje čtenářskou
soutěž. Napište alespoň dvě česká nebo moravská města, která mají ve svém názvu obsaženou lípu.
Své odpovědi posílejte na adresu: Redakce Kroměřížský zpravodaj, Městský úřad Kroměříž, odbor kultury,
cestovního ruchu a státní památkové péče, Velké náměstí 33, 767 01 Kroměříž, nebo e-mailem: zpravodaj@mesto-kromeriz.cz nejpozději do 20. října.
Vylosovaný výherce obdrží věcnou cenu.
M. Karásek
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V Kroměříži roste počet osvětlených přechodů pro chodce

Foto: -kamNoční pohyb v Kroměříži by měl být opět o něco
přehlednější a hlavně bezpečnější. Kroměřížská radnice pokračuje v instalaci speciálních svítidel nad přechody pro chodce, která v noci a za snížené viditelnosti opticky zdůrazňují tato místa. První nasvícené
přechody se v Kroměříži zkušebně objevily už
v loňském roce. Poté, co se osvědčily, se letos radnice
rozhodla postupně nasvítit všechny přechody na hlavním tahu ve městě. V příštím roce pak dojde k montáži
světel i na dalších důležitých místech.
Podle místostarostky Olgy Sehnalové se první zkušební osvětlené přechody v ulicích města objevily
v loňském roce na Milíčově náměstí a před Domem
kultury. „Oba se velmi osvědčily. Rada města Kroměříže tedy se rozhodla pokračovat v započatém díle
s tím, že v letošním roce postupně dojde k nasvícení
všech přechodů na průtahu městem, tedy v úseku od
začátku Kojetínské ulice až po most přes řeku Moravu,“ uvedla místostarostka. V současné době je už
v provozu nebo se dokončuje instalace osvětlení u
více než deseti přechodů. Do konce roku se tento
počet ještě zdvojnásobí.

Radní města také na svém posledním zasedání rozhodli, že se v realizaci dalších nasvícených přechodů
bude pokračovat i v následujících letech. „V příštím
roce by se osvětlených přechodů mělo dočkat Husovo náměstí, prostory u vlakového i autobusového nádraží, křižovatka ulic Velehradská a Havlíčkova, dále
náměstí Míru, významná křižovatka Kotojedské, Moravské a Obvodové ulice a některá další místa,“ přiblížila plány města Sehnalová s tím, že v rámci nových
staveb, jako jsou například kruhové objezdy, jsou
osvětlené přechody standardním vybavením.
Instalace osvětlení u přechodů pro chodce není levnou záležitostí. Realizace jednoho přechodu přijde až
na devadesát tisíc korun. V příštím roce se na tyto
aktivity počítá s investicí jednoho milionu korun. Město
považuje osvětlování přechodů za významný počin
v oblasti bezpečnosti chodců. „Je to jedna z důležitých
akcí v rámci našeho projektu Bezpečná komunita,
jehož cílem je snížit úrazovost ve městě. Nehody vozidel a chodců na přechodech totiž bývají častou příčinou zranění s vážnými následky,“ dodala Sehnalová.

Klub UNESCO Kroměříž jubiluje
Klub UNESCO Kroměříž si na slavnostním společném zasedání Zastupitelstva města Kroměříže a Klubu
UNESCO 10.října v aule Justiční akademie připomene patnáct let své historie, činnosti a spolupráce s městem

Kroměříž. Na slavnostní zasedání jsou
zváni i představitelé institucí, firem a
významné osobnosti, kteří podporovali činnost neziskové organizace
a podíleli se na ní. Klub UNESCO po
15 letech představí současná před12

sedkyně MUDr. Eva Nováková. Starosta města Kroměříže Petr Dvořáček
zhodnotí patnáct let spolupráce města a klubu. Při této příležitosti klub vydává almanach, ve kterém je shrnuta
jeho dosavadní historie a činnost.
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Městská policie zpřísňuje kontrolu diskoték
Změna systému hlídek, zpřísněné kontroly, prohloubení spolupráce s občany — taková jsou nová
opatření, kterými hodlá Městská policie Kroměříž řešit
problémy v ulici Na Sladovnách a v jejím blízkém
okolí. V lokalitě působí Music klub Slady, provozující pravidelné diskotéky a hudební akce. Na chování
jeho návštěvníků, převážně mladistvých, si zdejší obyvatelé velmi často stěžují, výjimkou nejsou ani prohřešky v oblasti poškozování majetku či veřejného
pořádku.
Pozornost na tuto lokalitu strážníci zaměřili už v
minulosti, nyní však chtějí být mnohem přísnější. Před
čtrnácti dny v klubu provedli velkou bezpečnostní
akci zaměřenou na konzumaci alkoholu mladistvými a nezletilými návštěvníky. Tuto sobotu ji zopakovali a rozšířili i na okolí diskotéky, zejména na přilehlý park. „Na základě poznatků z poslední doby a
podnětů od občanů jsme se rozhodli pokračovat v
razantním tažení proti nešvarům, které se kolem diskotéky na Sladech dějí,“ upozornil ředitel Městské
policie Kroměříž Miloslav Skřebský. „Už v pátek večer jsme museli z parku odvézt některé mladistvé

jedince s alkoholem v krvi domů a k našemu překvapivému zjištění to byla většinou děvčata. Na
základě toho jsme v sobotu udělali další velkou bezpečnostní akci s účastí osmnácti strážníků, při níž
jsme provedli asi třicet orientačních dechových zkoušek u mladistvých. Polovina z nich byla pozitivní,“
poznamenal šéf strážníků.
Také tentokrát se strážníci setkali s rozdílnými reakcemi rodičů. Některé strážníkům doslova vyrazily
dech. „Dvě šestnáctileté dívky z Břestu, u nichž dechová zkouška prokázala asi jedno promile alkoholu, byly umístěny v naší služebně a protože se jednalo o přespolní osoby, byli přivoláni rodiče. Když
přijela matka, předpokládali jsme, že dívky odveze
domů. Po krátkém hovoru před služebnou jim však
povolila vrátit se zpět na diskotéku,“ uvedl Skřebský
s tím, že tento případ zřejmě bude městská policie
řešit s oddělením právní ochrany dětí.
Městská policie hodlá i nadále v uvedené lokalitě
provádět zvýšený dohled. Nebude tolerovat žádné
prohřešky a také podnětům od občanů chce věnovat mnohem větší pozornost.

O práci klientů Azylového domu je zájem
Recept na to, jak nejlépe začlenit nezaměstnané
klienty do společnosti a jak je naučit pravidelným
pracovním návykům, úspěšně hledá Azylový dům pro
muže v Kroměříži. Od začátku července funguje při
Azylovém domě pracovněmotivační skupina, jejíž členové vykonávají ve městě nejrůznější potřebnou práci. Organizace, které již měly možnost tuto skupinu
poznat, jsou s jejími pracovními výsledky zatím spokojeny, což u podobných projektů není vždy samozřejmostí.
Podle ředitele Azylového domu Karla Malenovského skupina funguje od 1. července tohoto roku v
počtu pěti mužů. „Práce je předem domluvena
s organizací, která služby pracovněmotivační skupiny využívá. Klienti přesně vědí, co budou dělat. Práci
přebírá a předává klientům náš pracovník dohledu,
který také zodpovídá za odvedenou práci. Podstatné
je to, že současní pracovníci vstoupili do skupiny
dobrovolně po seznámení se všemi okolnostmi,“ vysvětluje Karel Malenovský, podle kterého je pracovní skupina součástí velkého projektu Návrat obyvatel Azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce, podporovaného Evropskou
unií.

Během prvního půlroku bude skupina pracovat pro
partnery projektu, kterými jsou například kroměřížská
radnice, Knihovna Kroměřížska, Úřad práce Kroměříž
či Probační a mediační služba, později však bude nabízena na trhu práce pro kohokoliv, kdo přistoupí na
dohodnuté podmínky. „Denně musejí klienti odpracovat čtyři hodiny. Je s nimi uzavřena dohoda o pracovní
činnosti po dobu trvání projektu, což je 20 měsíců. Pětasedmdesát procent jejich mzdy je hrazeno ze Společného regionálního operačního programu Evropské unie,
zbývající náklady nese ten, kdo naše muže zaměstná,“
vysvětlil ředitel Azylového domu s tím, že pracovníci
jsou odhlášeni z evidence úřadu práce.
Protože pracovněmotivační skupina ve městě působí teprve necelé dva měsíce, ohlasů zatím není
mnoho, ovšem ty, které se k řediteli Azylového domu
donesly, jsou do jednoho pochvalné. „Klienti pracovali pro Kroměřížské technické služby na místním
hřbitově, pro Správu majetku města Kroměříže na
dopravním hřišti a v současné době pracují pro společnost Biopas. S odvedenou prací zatím byli všichni spokojeni a mají zájem skupinu využít i do budoucna. A co je důležité, spokojeni jsou i samotní
pracovníci,“ dodal Malenovský.
13
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Hasičské oslavy v Bílanech
Ve dnech 9. a 10. září oslavovali bílanští hasiči 110.
výročí založení sboru dobrovolných hasičů. V sobotu
9. září za krásného slunečného dne začaly oslavy
budíčkem, kterým naladila po celé obci dobrou náladu na celý den dechová kapela Věrovanka na hasič-

dovalo vyznamenání členů a udělení pamětních listů
sborům a hostům. Starosta města Kroměříže, zástupce HZS i OSH Kroměříž ve svých diskusních příspěvcích velmi kladně hodnotili činnost sboru za uplynulá léta.
Ve 14 hodin bylo zahájeno námětové cvičení, na němž se předvádělo použití nejrůznější hasičské techniky. Zahájili hasiči z Míškovic
v dobových uniformách se stříkačkou vyrobenou v roce 1895. Pak následovala ukázka historické stříkačky ze Šelešovic z téže doby, vylepšené motorovým pohonem. Další
vystoupení měli hasiči z Bezměrova
s motorovou stříkačkou zn. Slavia.
Vyproštění osob z havarovaného
auta provedl Záchranný hasičský
sbor z Kroměříže. Mezi těmito vystoupeními se předvedli naši mladí
hasiči s ukázkami ze své činnosti a
cvičení zakončili ženy a muži požárním útokem. Po dobu oslav byla
v hasičské zbrojnici otevřena výstavka o činnosti sboru, na návsi byla
vystavena stará a nová technika.
Dechová kapela Věrovanka s lidovým vypravěčem
vyhrávala od 16 hodin na výletišti k tanci a poslechu.
Připravena byla bohatá tombola.
V neděli 10. září v 10.30 hodin sloužil mši svatou
v chrámu Panny Marie v Kroměříži otec Marek, který

ské Tatře hulínského sboru. Po uvítání hostů a sborů
se seřadil slavnostní průvod, který prošel obcí až ke
hřbitovu, kde následovala pietní vzpomínka a položení věnce u pomníku padlých.
Na dopolední slavnostní schůzi byli přivítáni hosté
- starosta krajského sdružení Zlín
Josef Krajča, náměstek starosty OSH
Kroměříž Jitka Krylová, ředitel územního odboru HZS Kroměříž Vladimír
Pitner, starosta města Kroměříže ing.
Petr Dvořáček a zástupci okrsků Kroměříž a Hulín a sbory dobrovolných
hasičů Šelešovice, Hradisko, Postoupky, Trávník, Kroměříž, Zahnašovice, Miškovice, Ludslavice, Lískovec,
Uhřice, sponzoři a naši členové.
Starostka sboru zahájila schůzi
zprávou o historii a činnosti SDH Bílany od roku 1896. Při diskuzi vystoupil Josef Krajča a předal sboru
„Čestný prapor“ od Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska, což je nejvyšší vyznamenání, které může sbor
Foto: archiv SDH Bílany
dobrovolných hasičů obdržet. Násle14
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nám vysvětil náš „Čestný prapor.“ Mše se zúčastnili
hasiči ze sborů Bílany, Kroměříž a Šelešovice, starosta města Kroměříže, bílanští občané a velké množství
farníků z Kroměříže a okolí. Mše svatá byla důstojným zakončením oslav.
Poděkování patří všem sponzorům, kteří finančně podpořili tuto náročnou akci, městu Kroměříž, všem členům
hasičského sboru a bílanským občanům, kteří se aktivně
podíleli na přípravě a průběhu oslav a rovněž podpořili
vydání almanachu Sboru dobrovolných hasičů v Bílanech,
unikátní pohlednice a Pamětního listu.

Na oslavy přispěli město Kroměříž, Rovina, a. s.,
Hulín, Autoshop Paulus, s. r. o., Maso Moravia, s. r. o.,
Apis, Českomoravská stavební spořitelna, Elektro Švagera, E-on, Frutik, Greeen Sport, Kera, Kmotr, Malovna
Kroměříž, VIVIEN, Yaro a bílanští podnikatelé Marie
Teterová, Eva Janušová, Josef Bíbr, Marek Motalík, František Houš , ing. Martin Krčma, Emil Gabrhelík, Alena
Schorníková, Boris Tatýrek, Jana Hánošová, Jindřich
Olišar, Zdeněk Petřík a Renata Parobková, David Baštinec, Martina Řezníčková, rodina Hudečkova.
Jarmila Štěrbová, starostka SDH Bílany

Sokol a dárci krve si vycházejí vstříc
Občanské sdružení Klub dárců krve Kroměřížska,
nezisková organizace, vyvíjí v regionu svou činnost
už od roku 1994. Zpočátku vznikl jako sdružení při
Oblastním spolku Českého červeného kříže. Od
roku 1996 funguje jako samostatná organizace, registrovaná Ministerstvem vnitra ČR.
Jedním ze stěžejních úkolů je propagace
dárcovství krve, získávání nových dárců, zejména mladých, perspektivních pro naše zdravotnictví, a stálá péče o soubor bezpříspěvkových
dárců krve v regionu. Klub má v programu regeneraci
fyzických i psychických sil svých členů formou pořádání ozdravných pobytů v tuzemsku i v zahraničí či relaxační pobyty v termálních lázních nebo solné
jeskyni. Stranou nezůstávají ani společenská,
kulturní a sportovní vyžití v klubové činnosti.
Základem rozmanité činnosti klubu je výhodná spolupráce se státními institucemi, samosprávnými územními orgány nebo
s dalšími společenskými či sportovními organizacemi. Klub dárců krve se opírá o dobrou spolupráci a podporu jednotlivých měst kroměřížského
regionu a Zlínského kraje. Podle počtu členů a pře-

hledu činnosti je největším klubem tohoto druhu
v České republice.
Jednou z organizací na území města Kroměříže, která vychází dárcům krve všemožně vstříc, je Sokolská župa hanácká. Její starosta JUDr. ing.
Oldřich Mohyla ke spolupráci řekl: „Jste jedním z neziskových spolků, které se věnují práci
pro zdraví lidí a záchraně životů. Toho si já i
celá sokolská obec vážíme. Nikdo z nás neví,
kdy bude transfúzi krve potřebovat. Takové společensky obětavé činnosti vždy dáváme zelenou.“
Při přípravě především sportovních podniků je ochota členů Sokola příkladná. „Jsme jim za jejich vstřícnost velmi vděčni a věřím, že se naše spolupráce bude dál příznivě rozvíjet. Bezesporu
si zaslouží veřejného uznání. Vždy obě
organizace usilují o jedno společné: Ve
zdravém těle nejen zdravý duch, ale také
zdravá krev. Jedno bez druhého se neobejde,
stejně jako Klub dárců krve Kroměřížska bez
spolupráce se Sokolskou župou hanáckou,“ pochválil užitečné vztahy předseda KDK JUDr. Josef Čech.
-kam-

Klubíčko pořádá „Š astný život bez úrazů“
hodin na zahradě MC soutěžní odpoledne pro rodiny s malými dětmi ve věku od 2 — 6 let, kde na několika stanovištích budou děti plnit úkoly a hravou
formou se učit chránit si vlastní zdraví. Všichni zúčastnění si odnesou sladkou odměnou a dárky s
protiúrazovou tematikou.
Doprovodným programem budou výtvarné dílny, kdy
si děti vyrobí semafor. Po celou dobu akce bude
k dispozici osvětový materiál pro rodiče. Srdečně zveme
jak rodiče, tak malé soutěžící. V případě nepřízně počasí
bude celá akce přesunuta do areálu mateřského centra.
Více informací na www.klubicko.webz.cz

Mateřské centrum Klubíčko se zapojí do projektu
Bezpečná komunita Kroměříž s vlastním projektem
„Š astný život bez úrazů“. Program Mateřského centra Klubíčko, které nabízí už pátým rokem vzdělávací,
sportovní i volnočasové aktivity především pro matky
na rodičovské dovolené a jejich děti, je v měsíci říjnu
tematicky zaměřen na prevenci úrazů. Po celý měsíc
budou v mateřském centru vystaveny osvětové materiály pro rodiče, zaměřené na prevenci úrazů dětí.
Můžete se účastnit také dvou besed zaměřených
na prevenci úrazů nebo shlédnout video s touto tematikou. V sobotu 7. října proběhne od 15.30 do 18
15
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Život má ten smysl, který mu dáme
Knihovna Kroměřížska, Centrum pro seniory a zdraProgram: Rok 2006
votně postiženou mládež Kroměříž, město Kroměříž,
2. října — Domov důchodců Riegrovo nám. Dny pro
Klub UNESCO Kroměříž a Klub seniorů zvou všechny, seniory v 9.30 h. 9. října — Domov důchodců Vážany.
kteří souhlasí s tím, že touha po vědění nekončí Dny pro seniory v 9.30 h. 2. října — Koncert pro ses přibývajícími léty, k zápisu do celoročního vzdělá- niory — Klub UNESCO. Sněmovní sál Arcibiskupskévání Akademie III. věku — 13. ročník 2006/2007, za- ho zámku. 26. října — MUDr. Grumlík — Vyprávění o
měřeného na zdravý životní styl pro seniory.
drogové závislosti v Čechách, na Moravě a ve SlezPřednášky se konají vždy v 15 hodin v konferenč- sku (přednáška). 23. listopadu — MUDr. Kovářová
ním sále Knihovny Kroměřížska v určeném termínu, — O stáří a zdraví (přednáška). 7. prosince — PhDr.
pokud není uvedeno jinak. Další aktivity jsou vždy Hrušková — autorka seriálu a knih Pamě stromů —
předem oznámeny.
(beseda) v rámci kampaně Kroměříž Město stromů.
Bližší informace: Dr. Šárka Kašpárková tel: 573 337 216 - Knihovna Kroměřížska.

Významná návštěva Klubu UNESCO Kroměříž
Dne 15. září navštívil Klub UNESCO Kroměříž
velvyslanec České republiky v Paříži PhDr. Petr Janyška. Živě se zajímal o činnost klubu, nebo , jak sdělil,
hodně o činnosti slyšel jak v Praze, tak i v Paříži. Členům klubu velmi dobře znělo sdělení, že se o klubu ví
i tak daleko za hranicemi republiky. Konstatoval, že
Klub UNESCO je zcela výjimečný svojí činností, nebo
v místních podmínkách uskutečňuje program světové
organizace UNESCO. S něčím podobným se v žádném
jiném městě dosud nesetkal.

Pan velvyslanec byl překvapen rozsahem činnosti
klubu a přislíbil, že nadále bude s námi v kontaktu a
bude nápomocen našim akcím. Jistě není bez zajímavosti, že přijel autobusem, a proto také nemohl
zhlédnout vše, co bychom mu v Kroměříži rádi ukázali. Krátce prošel Květnou zahradu , velmi ho zaujaly
staré tisky ze zámecké knihovny, o spolupráci představitelů města a klubu se dozvěděl při setkání se starostou
Petrem Dvořáčkem a místostarostou Petrem Sedláčkem.
MUDr. Eva Nováková, předsedkyně Klubu UNESCO Kroměříž

Už čtyři desítky let rozdává štěstí
Dívčí pěvecký sbor Střední pedagogické školy
v Kroměříži pod vedením sbormistra Jana Štěpánka
v sobotu 23. září oslavoval. A měl k tomu více důvodů. Jednak se zcela nedávno vrátil z jihočínského Xiamenu ověnčen titulem na světě nejvyšším - Cham-

pion IV. světové pěvecké sborové olympiády v kategorii
komorních sborů, a jednak si v těchto dnech připomíná své čtyřicetiny. Veřejnosti, ale i někdejším zpěvačkám, které ve sboru působily, předvedl na jubilejním
galakoncertu své vrcholné umění, jímž oslnil náročnou porotu v Xiamenu. Jan Štěpánek předvedl, že ovládá sboristky i
po letech a s chutí je vyzval ke zpívání. A ony zase dokázaly, že mají
ve zpěvu dobré základy, že nic
z hodin hudební výchovy nezapomněly. Pro přeplněný Sněmovní sál
připravil Dívčí pěvecký sbor Střední
pedagogické školy v Kroměříži nezapomenutelné zážitky. Zastupitelstvo města Kroměříže rozhodlo udělit sbormistru Janu Štěpánkovi Zlatý kroměřížský tolar za cílevědomou
a náročnou práci, kterou obětoval
sborovému zpěvu a jeho prostřednictvím proslavil dobré jméno Kroměříže v zahraničí.
-kam16
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Měření glykemie využilo bezmála půl tisíce občanů
Měření glykemie
a krevního tlaku,
které se v rámci
projektu Zdravé
město uskutečnilo
5 září v ordinaci
MUDr. S. Vlčkové,
v budově České
pošty 1 - Oskol a
v Knihovně Kroměřížska, využilo 464
občanů. U osmi
byla zjištěna zvýšená hladina cukru
v krvi, u dvou vysoký tlak a dostali doporučení k návštěvě svého lékaře.
Územní organizace Svazu diabetiků Kroměříž, která se na tomto zjišování zdraví podílela, děkuje diabetologické ordinaci MUDr. Soni Vlčkové, České poště 1
Oskol a Knihovně Kroměřížska za poskytnutí prostor
pro práci zdravotníků. Poděkování patří rovněž Střední zdravotnické škole Kroměříž za uvolnění šesti studentek, které většinou měření prováděly. Svaz diabe-

Foto: Josef Nos
tiků děkuje firmám ABBOTT Diabetes care a JohnsonJohnson, s.r.o., bez jejichž sponzorského přispění by
celá akce nebyla tak úspěšná.
Josef Nos, předseda ÚO Svazu diabetiků Kroměříž

Dny zdraví 2006
Již podvanácté se v Kroměříži budou konat DNY
ZDRAVÍ, jejichž hlavním pořadatelem je město Kroměříž. Zdravotní ústav se sídlem ve Zlíně, pracoviště
Kroměříž, jako odborný partner nabízí zájemcům bezplatná preventivní vyšetření. Cílem těchto vyšetření je
zjištění rizika civilizačních chorob. Nabízíme změření
krevního tlaku, stanovení BMI (tj. určení ideální váhy
vzhledem k výšce postavy), vyšetření krve (stanovení
hladiny cholesterolu včetně jeho frakcí, triglyceridů —
tj. složek tukového metabolismu, a glykemie — obsahu cukrů v krvi ) a vyšetření moče (přítomnost bílkovin, cukrů a krve v moči).
Vyšetření budou prováděna ve dnech 9. - 13. října
v době od 7 — 9 hodin ve Zdravotním ústavu
v Kroměříži, Havlíčkova 792/13 (dříve OHS). Zájemci o vyšetření musí přijít nalačno; osoby, které uží-

vají léky je mohou užít. Vyšetření tlaku by neměla
předcházet fyzická námaha. Ti, kteří budou žádat o
vyšetření moče, přinesou ranní moč.
Na vyšetření může přijít každý obyvatel Kroměříže
starší 18 let. Přivítali bychom, kdyby přišli zejména
mladší lidé, kteří patří z určitého důvodu do rizikové
skupiny (srdeční a cévní onemocnění se vyskytla
v jejich rodině, kuřáci, lidé vystaveni stresovým situacím zejména při náročném povolání). Výsledky vyšetření krevního tlaku a BMI vám sdělíme okamžitě, ostatní výsledky si můžete vyzvednout v oddělení podpory
zdraví našeho pracoviště po 13. říjnu.
V případě jakýchkoliv dotazů se obra te předem na
oddělení podpory zdraví ZÚ Kroměříž (p. Koppová, p.
Lejsalová ), tel. 573 339 279.
MUDr. Jarmila Číhalová, vedoucí pracoviště
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NABÍDKA KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH PROGRAMŮ V KROMĚŘÍŽI
z Sobota 14. října 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 16. října v 16 h - Z méně známých dějin
Kroměříže a Rakouska. Přednáška Antonína Lukáše pro Česko-rakouskou společnost. Knihovna Kroměřížska.
z Čtvrtek 19. října v 16 h - slavnostní zahájení projektu LABYRINT. Labyrint je prožitkový program pro
děti od mateřských škol přes základní až po středoškolskou mládež. Zabývá se odlišnostmi
v mezilidských vztazích. Muzeum Kroměřížska.

KONCERTY
z Úterý 3. října v 19.30 h - Karel Plíhal - koncert
známého písničkáře. Dům kultury - přístavba.
z Čtvrtek 5. října v 19.30 h - Slavnostní koncert k 45.
výročí založení sboru Moravští madrigalisté. Sněmovní sál Arcibiskupského zámku v Kroměříži.
z Čtvrtek 19. října v 19.30 h - Gabriela Kočí & Jazz
Company. Dům kultury - přístavba.
z Čtvrtek 26. října v 19 h - Večer u cimbálu. Příjemné posezení s cimbálovou muzikou Dubina. Dům kultury - přístavba.
TRADIČNÍ KONCERT PRO SENIORY
Klub UNESCO Kroměříž, město Kroměříž a Centrum
pro seniory a zdravotně postiženou mládež Klubu
UNESCO Kroměříž zvou na tradiční KONCERT PRO
SENIORY, který se koná v pondělí 2 října v 16 hodin
ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku. V programu vystoupí žáci Základní umělecké školy v Kroměříži, studenti Konzervatoře P. J. Vejvanovského a
Církevní konzervatoře Kroměříž. Vstup zdarma. Pro
účastníky z místních částí města Kroměříže bude na
koncert i po koncertě zajištěna autobusová doprava.

VÝSTAVY
z Pondělí 2. října v 9 hodin - 30 dní pro neziskový
sektor - vernisáž výstavy nevládních neziskových organizací z Kroměřížska. Křest Adresáře neziskových
organizací Kroměřížska. Knihovna Kroměřížska. Výstava bude ukončena 31. října.
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.
z Moravští madrigalisté. Výstava ke 45. výročí založení unikátního pěveckého sboru. Fotografie, plakáty, programy, notový materiál, hudební nosiče (LP i
CD). Výstava potrvá do 10. října. Malá galerie Muzea
Kroměřížska.
z Jindřich Štreit - Brána naděje. Výstava fotografií
známého fotografa. Vernisáž se koná v pátek 13. října v 16 hodin za účasti fotografa doc. J. Štreita. Výstava potrvá do 12. listopadu.
z FOTOBRANÍ 2006 - přehlídka výtvarné práce členů Fotoklubu Domu kultury v Kroměříži. Vernisáž se
koná ve čtvrtek 19. října v 16 hodin. Klub Starý pivovar v Kroměříži. Výstava potrvá do 28. října.
z Fotografie z cest - Miroslav Pilát a Markéta Pilátová. Galerie Městského kulturního střediska
v Holešově. Výstava potrvá do 28. října.

JAZZ CLUB KROMĚŘÍŽ
Navštivte nové www stránky: www.jazzkm.blog.cz
z Úterý 3. října v 16.30 h - Hudební vizitka Jazz Clubu na vernisáži Petr Vodák. Kavárna Slavia Kroměříž.
z Neděle 8. října v 18.30 h - Představujeme mladou
scénu... Svatý pluk Uherské Hradiště. Nenechte si
ujít. Restaurace Oskol Kroměříž.
z Úterý 10. října v 16 h - Beseda u cimbálu
s pohoštěním ... Klub Starý pivovar.
z Sobota 21. října v 18.30 h - BONITA JAZZ BAND
San Diego Kalifornie. Arcibiskupský zámek.
Hudební křižovatka * JAZZ Club KM * Hosté z celého
světa.
HUDEBNÍ AKADEMIE
z Středa 4. října v 16.30 h - Antonín Dvořák: Rusalka (Ludmila Červinková a Beno Blachut). Poslechový
pořad. Knihovna Kroměřížska.
PŘEDNÁŠKY

DIVADLO

z Úterý 10. října v 16.30 h - Kompostování - nejnovější poznatky o využívání bioodpadů. Součástí
přednášky budou praktické ukázky pomůcek a literatury.

z Středa 11. října v 18 h - Zestárnout je štěstí vzpomínkový večer na Ludmilu Cápkovou. Dům kultury - přístavba.
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z Neděle 15. října ve 14.30 h - Povídej paňáco Perníková chaloupka, O Budulínkovi. Pohádku pro děti
uvádí Říše loutek Domu kultury Kroměříž. Dům kultury - přístavba.

KINO NADSKLEPÍ
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.
z 3. - 4. října - Tommyho peklo - norská komedie.
z 5. - 11. října - Prachy dělaj člověka - nová česká
komedie s hvězdným obsazením. V 17 a 19.30 h.
z 12. - 15. října - Miami Vice - americký akční thriller. V 17 a 19.30 h.
z 16. - 18. října - Sky Fighters: Akce v oblacích americký akční film. V 17 a 19.30 h.
z 19. - 25. října - Kráska v nesnázích - nová česká
tragikomedie. V 17 a 19.30 h.
z 26. - 29. října - Smutek paní Šnajderové - český romantický příběh ze 60. let min. století. V 17 a
19.30 h.
z 30. října - 1. listopadu - Marta - české drama o
lásce, životě a smrti. V 17 a 19.30 h.

ZÁBAVA
z Čtvrtek 12. října v 18 h - Večer na Starém pivovaru se Svá ou Karáskem. Výtěžek bude věnován Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Kroměříž. Klub Starý pivovar.
z Středa 18. října 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 19. října - Stromy kolem nás - vyhlášení 14. ročníku dětské literární soutěže. Knihovna Kroměřížska.
SVČ ŠIPKA
z Pátek 6. října - Tajemná Kroměříž - dobrodružná
hra, SVČ od 17.30 h.
z Sobota 7. října - Florbalový turnaj - tělocvična ZŠ
Zachar, od 8 h.
z Neděle 8. října - Výstava výtvarných prací Svět
zvířat, sál SVČ od 14.30 h.
z Pondělí 10. října - Hallowen - výstava dýňových
strašidel, zahrada SVČ
z Pátek 20. října - Disko pro školou povinné, sál
SVČ od 18 h.
z Pátek 20. října - Kroměřížský básník 2006 - SVČ
z Sobota 21. října - Výtvarná dílna - seminář, SVČ
od 8 h.
z Dennně od 8 do 12 h - Internet pro veřejnost
zdarma.

DĚTSKÉ FILMY
z 7. října - Krtkova dobrodružství III - české pásmo
kreslených pohádek.
z 21. října - O hloupém peciválovi - české pásmo
animovaných pohádek.
Představení začínají vždy v 15.15 h.
VEČERY NÁROČNÉHO DIVÁKA
z 2. října - Číňan - dánsko-čínská tragikomedie.
z 9. října - Rekonstrukce - dánské drama.
z 16. října - Wilbur se chce zabít - tragikomedie
z produkce Dánsko, Velká Británie, Švédsko a
Francie.
z 23. října - Havana blues - koprodukční španělskokubánsko-francouzský film.
z 30. října - Šílení - český filozofický horor.
Představení začínají vždy v 19.30 h.

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 Sobota 7. října od 15.30 h - Soutěžní odpoledne
na zahradě MC.
z Sobota 14. října od 9 do 12 h - Bazar s dětským
oblečením - podzim, zima.
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.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Pravidelná setkávání každou středu v 17 h v 2. poschodí budovy bývalé Palackého školy, Tovačovského ul.
z 4. října - Na běžkách moravskými horami - diapozitivy dr. Voňka.
z 11. října - Jižní Amerika - foto p. Plachá.
z 18. října - Jarní výlety KČT + Čachtice - foto dr.
Voňka.
z 25. října - Itálie + Tunisko 1. část - video, manž.
Šmídovi.
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JASPIS - KLUB MLADÝCH

Drakiáda - druhý ročník

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 Středa 4. října - Kino Jaspis uvádí... uděláme si
v klubu kino.
z Středa 11. října - Večer ve stylu karaoke - kdo se
přihlásí a zkusí to?
z Středa 18. října - Mistrovství Jaspisu v... soutěž
v kulečníku.
z Středa - STOP! Znám svá práva. Diskuze o lidských právech.

Už druhý ročník drakiády pořádají občanské sdružení
JASPIS a MC Klubíčko v sobotu 28. října od 14 hodin
na kroměřížském letišti. Účastníci mohou soutěžit ve
třech věkových kategoriích, porota zhodnotí vzhled a
letové schopnosti draků. V doprovodném programu
představí své umění parašutisté. Vítěz každé kategorie bude odměněn vyhlídkovým letem na Kroměříží.
Podrobnosti na www.volny.cz/jaspis.klub

DEFILÉ 2006
Česká televize, televizní studio Brno, uvede záznam
z XIII. ročníku Mezinárodního festivalu vojenských hudeb Kroměříž 2006 v sobotu 28. října, kdy je plánován ve vysílání v cca 12.45 hodin.

ARSFILM amatérů Kroměříž 2006
V pátek 6. října od 18 hodin a v sobotu 7. října od 9 hodin bude v Domě kultury v přístavbě probíhat
ARSFILM amatérů Kroměříž 2006 - XXXIV. ročník Mezinárodní výběrové soutěže neprofesionálního a nekomerčního filmu a videotvorby o umění, animovaných snímků, videoartu a experimentu.

Arcibiskupské gymnázium vítězí
mezinárodní výtvarné soutěže dětské kresby a grafiky „Krásná jako kvítka je ta země...“ v Havířově
s tématem „Tajemství a záhady našeho světa“.
Skvělé umístění v konkurenci 2 406 výtvarných
prací žáků z devíti zemí završilo úspěšnou sérii umístění žáků Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži
v této již tradiční výtvarné soutěži — v předchozích
ročnících to byla dvě třetí místa a v loňském roce
cena primátorky města Havířova.
Mezi vystavené práce vybrala porota dalších 12 grafik studentů Arcibiskupského gymnázia. Jejich úspěšnými autory jsou: Josef
Kotas, Tomáš Kuchtíček,
Marek Štec, Marek Vorlíček,
Zdeněk Dias, Lukáš Hél, Denisa Kojetská, Tereza Darebníková, Tomáš Kutý, Jiří Minařík, Dagmar Šujanská a
Pavel Urban.

Mapa jako by vypadla z některé verneovky. Nakreslil
ji Zdeněk Štokman, student Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, a nazval „Cesta za pokladem“.
K pokladu jej sice nepřivedla, zato
však k vítězství
v nejvyšší kategorii 16. ročníku

Zdeněk Štokman a jeho vítězná práce.
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Dny křes anské kultury v Kroměříži 7. - 24. října
 Pátek 13. října v 16 h - Jindřich Štreit — Brána
naděje. Vernisáž výstavy fotografií v Muzeu Kroměřížska na Velkém náměstí. Výstava potrvá do 12. listopadu.
 Pátek 13. října v 18 h - hudebně-dramatické
pásmo o sv. Františkovi v kostele bl. Panny Marie.
 Neděle 15. října v 10.30 h - mše svatá v kostele
Panny Marie s Korunovační mší W. A. Mozarta
v provedení pěveckého sboru farnosti bl. P. Marie.
 Neděle 15. října v 15 h - vernisáž výstavy fotografií Matky Terezy z Kalkaty a videoprojekce. Kostel sv. Jana Křtitele.
 Úterý 17. října v 19 h - Duchovní hudba
v kroměřížských kostelech v 19. stol. Průvodní slovo
PhDr. Ingrid Silné, Ph.D. Kostel sv. Mořice.
 Středa 18. října v 19 h - přednáška Mgr. Petra
Pálky z Muzea Kroměřížska o historii chrámu sv.
Mořice. Kostel sv. Mořice.
 Čtvrtek 19. října v 19 h - koncert skupiny OBOROH v aule Arcibiskupského gymnázia.
 Neděle 22.října v 10.30 h - mše svatá v kostele
sv. Mořice se zpěvem manželů Radových.
 Neděle 22. října v 15 h - v kostele sv. Mořice
písně a spirituály v podání manželů Radových.
 Pondělí 23. října v 19.30 h - v kostele sv. Mořice Varhanní a sborový koncert smíšeného sboru AVE.
 Úterý 24. října v 16. 30 h - varhanní koncert
s doprovodem houslí v provedení žáků a pedagogů
ZUŠ a Konzervatoře P. J. Vejvanovského v modlitebně
Československé církve husitské, Milíčovo náměstí.

V říjnu se v Kroměříži uskuteční už třetí ročník
kulturní akce, která si klade za cíl seznámit občany s dílem a interprety, jejichž umění je postaveno
na křes anských základech. Kroměříž každoročně
pořádá několik festivalů, prezentujících většinou
špičková díla a interprety, zatímco Dny křes anské
kultury chtějí představit i ty méně známé, jejichž
hodnota je však nesporná. Na programu není jen
hudba, ale i výstavy fotografií nebo přednášky
z oblasti historie umění. Některá vystoupení proběhnou také v okolních obcích.
Organizátoři věří, že se podobně jako v minulých
dvou letech jejich snaha o seznámení širší veřejnosti s křes anskou kulturou setká se zájmem a
že se Dny křes anské kultury stanou v Kroměříži
tradicí. „Těšíme se, že si z nabízeného programu
vyberete.“
Přípravný výbor DKK
 Neděle 8. října v 10.30 h - mše svatá v kostele
sv. Mořice se zpěvem Jesenického smíšeného pěveckého sboru.
 Neděle 8. října v 15 h - Rockové oratorium
v kostele sv. Mořice — Jesenický smíšený pěvecký
sbor.
 Úterý 10. října v 19 h - Až do prolití krve — svědectví MUDr. Marie Svatošové o knězi Lad. Kubíčkovi spojené s autogramiádou knihy. Muzeum Kroměřížska.
 Úterý 10. a středa 11. října v 9 h - promítání
filmu „Quo vadis“ pro školy v kině Nadsklepí.
 Středa 11. října v 17 h - P. Václav Vacek — Kýč
v sakrálním umění i duchovním životě. Přednáška
Václava Vacka, faráře z Letohradu. Muzeum Kroměřížska.

Srdečně Vás zvou pořadatelé: farnosti sv. Mořice
a blahoslavené Panny Marie a Česká křes anská akademie.

Příjemné setkání
Jiřina Malacková patří už léta ke
členům Sdružení přátel výtvarných
umělců v Kroměříži. S jejími výtvarnými díly se veřejnost setkávala již
dříve na samostatných i společných výstavách sdružení. Tentokrát
se výtvarnice představila také jako
autorka literárních prací.
V úterý 12. září v podvečer si v
Knihovně Kroměřížska početní
návštěvníci nejdříve prohlédli vý-

stavku působivých a žensky jemných kreseb Jiřiny Malackové. Její
výtvarné práce jsou prodchnuty
láskou k přírodě, k lidem, vírou v
Boha a ve všechno krásné. Taková jsou i její vyznání slovní. Ukázky z textů Jiřiny Malackové přečetly členky Klubu přátel poezie Věra
Hejhalová, Michaela Akubžanová
a Svatava Mášová. Příjemnou pohodu milého setkání doladila hud21

bou mladá flétnistka Lucie Olišarová.
Výstavka zdobila prostory
knihovny do 25. září. Půvabnou
knížku Jiřiny Malackové s názvem
„Hry se slovy a řádky“ si mohou
čtenáři v knihovně kdykoliv vypůjčit podobně jako soubor textů a
kreseb s názvem Romantická Kroměříž.
Svatava Mášová
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Včelaři měli svůj den
Vše o včelách, vše pro včely a vše
od včel představili na Dnu plném
medu 23. září členové Českého svazu včelařů v Kroměříži. Velké množství návštěvníků nahlédlo do historie včelařství, seznámilo se s nezbytnými pomůckami včelaře, ale také
s jeho problémy, které ho při obětavé práci doprovázejí. Málokdo odolal pozvánce k ochutnání včelích
produktů a také chutného pečiva,
v němž tvoří významnou složku
med. O včelích produktech jak je
nepoznáme pohovořil odborník
z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Den plný medu
si našel své příznivce a zcela jistě
přispěje k popularizaci a ke zvýšení zájmu o tento užitečný a nezastupitelný obor lidské činnosti, který se pohybuje v dokonalé symbióze s přírodou.
Foto: -kam-

Vinařské slavnosti založily novou tradici
První ročník vinařských slavností se pořádal v sobotu Krč z pořádající agentury FATIMA. „U druhého roční9. září v sale terreně Arcibiskupského zámku ku odstraníme všechny chyby, kterých jsme se jako
v Kroměříži. Velkému počtu návštěvníků, kteří sem pořadatelé v dobré víře dopustili, a ten už bude určitě
průběžně přicházeli po celý den, ale nejvíc odpoled- vydařený. Spokojeni odjížděli i samotní vinaři a to také
ne, svou produkci představili tuzemští vinaři, přijeli i o něčem svědčí,“ uzavřel Zdeněk Krč.
výrobci vína z Nitry. Jejich stánek byl neustále
M. Karásek
v obležení. Nabídka byla rozšířena o
vzorky ze Španělska, Chile, Slovinska
Foto: S. Domanský
a dalších dovozců. Dobrou náladu ke
konzumaci vybraných značek dodávala mladá cimbálová muzika, jejíž
sestava se sjíždí z regionu od Brna až
po Kyjov. „Ochutnávám už třetí rulandské šedé, každé odjinud, a ani jedno
z nich není ničím podobné,“ řekl nám
znalec dobrého vína Antonín Lukáš.
„V tom je to umění, jedinečnost a
kouzlo vinohradů jižní Moravy,“ dodal a lehce upil ze svého vzorku. „Na
to, že se jednalo o první ročník takové přehlídky a kromě toho se v Kroměříži konaly ještě jiné slavnosti, byla
účast poměrně slušná,“ uvedl Zdeněk
22
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Nově značená trasa v Kroměříži
dovede cyklisty až před zámek
Kroměřížská radnice učinila další krok ke zlepšení
podmínek pro cyklistiku ve městě. Pomocí vodorovného a svislého značení zajistí cyklistům pohodlný a
bezpečný průjezd historickým centrem. Nejpozději od
začátku října budou moci vyznavači cyklistiky bez problémů projet Kroměříž ulicemi Vodní a Ztracená, Sněmovním náměstím až ke koupališti Bajda. Mnohé části
tohoto úseku přitom byly dosud pro cyklisty bu jen
jednosměrné, nebo dokonce úplně zavřené.
V rámci zlepšení podmínek pro cyklisty radnice
nechala zpracovat projekt, který umožňuje průjezd
městem od Vodní až po Lutopeckou ulici. „Jeho částečnou realizaci už schválili kroměřížští radní. Spočívá v úplném zprůjezdnění dosud jednosměrné části
pěší zóny ve Vodní ulici. Z ní budou moci cyklisté odbočit do ulice Ztracené, což dosud možné nebylo.
Odtud se dostanou na Sněmovní náměstí a dále do
ulice Na Kopečku,“ uvedla místostarostka Kroměříže
Olga Sehnalová a dodala, že průjezd po nově vyznačené trase bude umožněn v obou směrech.
„V některých směrech se ovšem nevyhneme smíše-

nému provozu cyklistů a pěších, proto je na místě i
apel na vzájemný respekt a ohleduplnost obou těchto skupin,“ poznamenala Sehnalová.
Před vstupem do areálu koupaliště Bajda bude trasa prozatím ukončena, přestože projekt počítá s jejím
protažením až do Lutopecké ulice. Další komunikace
už totiž nejsou v majetku města a pokračování trasy
je závislé na souhlasu jiného vlastníka. I tak však
cyklisté budou moci bezpečně projíždět velkou částí
města, aniž by porušili předpisy. „Cyklisté často jezdili
i tam, kde správně neměli co dělat. Jde tedy i o jakési
zlegalizování cyklistického provozu v nejfrekventovanější části města. Podle našeho názoru je bezpečnější raději část komunikace vyznačit, aby bylo zřejmé,
kudy mohou cyklisté jezdit, než nechat situaci na
náhodě a riskovat zdraví lidí,“ míní Sehnalová.
Radnice se však nevzdává ani naděje na prodloužení trasy až do Lutopecké ulice. Představitelé města
uložili vedoucímu odboru rozvoje města jednat i nadále s majetkoprávními správci dotčených komunikací.
-pz-

Každý občan České republiky vyhodí ročně v průměru 150 - 200 kg odpadů. Pokud však odpady třídí
a ukládá do barevných kontejnerů, umožní recyklaci
více než třetiny uvedeného množství. Za rok tak každý z nás může vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů
a 15 kg skla. Vytříděný odpad pak putuje na dotřiovaní linku a následně do zpracovatelských firem,
kde recyklací vznikají nové výrobky. Pokud ale odpad vyhodíte jen tak do popelnice, bude odvezen a
uložen na skládku, nebo se jinak bez dalšího využití
zlikviduje.
Co všechno lze recyklovat?
Slisovaný a sběrový papír je možné recyklovat pětkrát až sedmkrát. Přidává se do směsi na výrobu nového papíru, poslouží pak k produkci novinového
papíru, sešitů, lepenkových krabic, obalů na vajíčka,
toaletního papíru apod.
Vytříděné sklo se rozdrtí a přidá do výchozí směsi k
výrobě nového skla. Nejčastěji se takto vyrábějí lahve
na minerálky, pivo a jiné skleněné výrobky. Ušetří se

při tom mnoho energie a surovin, přičemž sklo se dá
tímto způsobem používat vlastně donekonečna.
Plasty jsou zpracovávány různou technologií. Z PET
lahví se například zhotovují vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a spacáků, nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a tašek)
se opět vyrábějí fólie a různé pytle, například na odpady. Pěnový polystyren slouží k produkci speciálních
cihel. Ze směsi plastů lze lisovat odpadkové koše,
zahradní nábytek, zatravňovací dlažbu nebo protihlukové stěny u dálnic.
Nápojové kartony se recyklují dvěma způsoby: Zpracovávají se stejně jako starý papír. Zbytky hliníku a
polyethylenu lze využít přímo v papírně při výrobě páry
nebo pro ohřev vody, či dále zpracovat na palety apod.
Druhým způsobem je pak rozdrcení nápojových kartonů na speciální lince. Ještě za tepla se dr lisuje do
desek, které je možné použít například jako stavební
izolaci.
(Více informací na www.jaktridit.cz)
VTA
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Knihovna Kroměřížska oslaví slaví svůj svátek
ních škol a nižších ročníků gymnázií. Mladí literáti se
budou tentokrát ve svých příspěvcích věnovat oblasti
životního prostředí, jak ukazuje její název „Příběh stromu“. Děvčata a chlapci mohou do Knihovny Kroměřížska zasílat své práce v řeči volné i vázané do 20.
prosince 2006. Na jejich povídky, fejetony, básně, pohádky…prostě na příběhy jejich stromu či lesa se těší
již nyní přísná pětičlenná porota.
První říjnový týden bude rovněž i letos ve znamení
zahájení informačních lekcí pro studenty a žáky mateřských, základních i speciálních škol z Kroměřížska,
jejichž nabídku závěrem představujeme.
Věříme, že si svou „cestu do knihovny“, cestu za
vzděláním i zábavou, najdou další návštěvníci. Kromě rozsáhlého a kvalitně budovaného fondu knih a
hudebních nosičů se může i nečtenářská veřejnost
zúčastnit během celého roku řady besed, přednášek,
výstav či hudebních vystoupení. V Týdnu knihoven je
snad ten nejlepší čas začít.
Nabídka informačních lekcí a besed pro mateřské
školy, základní a speciální školy v Kroměříži na I. pololetí školního roku 2006/2007 (říjen až leden)
Mateřské školy
Pohádkové listování (první procházka knihovnou,
spisovatelé a ilustrátoři, četba ukázek)
1. a 2. třída - Poj me si hrát s písmenky (orientace
v knihovně, rozdělení literatury, zábavně výukové hry
na CD-ROM, četba ukázek)
3. a 4. třída - Knížka — učitelka a kamarádka - (řazení literatury, literární druhy a žánry, ON-LINE katalog, internet, CD-ROM)
5. a 6. třída - (historie a současnost knihovny, ONLINE katalog, samostatné vyhledávání informací, tematické kartotéky, internet, CD-ROM)
7. a 8. třída - Knihovna Kroměřížska - informační a
vzdělávací centrum - (funkce a činnost knihovny, ONLINE katalog, internet, MVS, UNESCO, ICN)
9. třída - Služby Knihovny Kroměřížska
(činnost jednotlivých oddělení a úseků knihovny,
přehled nabízených služeb, např. ICN, databáze, MVS,
samostatné vyhledávání informací, internet)
střední školy - Knihovna jako informačně vzdělávací centrum - (Samostatné vyhledávání informací, ONLINE katalog, databáze, centrum UNESCO, ICN)
Besedy, které trvají cca 45 minut, objednávejte nejméně jeden týden předem u pracovnic oddělení pro
děti a mládež Hany Fialové nebo Lady Okálové osobně nebo na tel. čísle: 573 330 119, e-mailem: hanka@knihkm.cz

Týden od 2. do 6. října patří knihovnám v České
republice. Knihovna Kroměřížska oslaví svůj svátek,
Týden knihoven, jako každoročně spoustou akcí pro
dětské i dospělé čtenáře. A také bude rozdávat dárky.
Nejen svým čtenářům, díky nimž je knihovna knihovnou, ale i nečtenářské veřejnosti. V oddělení pro dospělé i v oddělení pro děti a mládež se mohou zájemci o služby knihovny celý první říjnový týden zaregistrovat zdarma.
V půjčovně pro dospělé čtenáře můžete obdivovat
po dobu měsíce října ukázky z činnosti neziskových
organizací na Kroměřížsku. Výstava doprovází říjnové
Dny pro neziskový sektor, v nichž nebudou chybět společná setkání členů neziskovek.
Na 3. října vás zveme k diskusnímu fóru nad problematikou v oblasti sociální a životního prostředí. Začínáme v 16 hodin v konferenčním sále knihovny.
V oddělení pro děti a mládež se již v pondělí 2. října
děvčata a kluci konečně dočkají toho, nač se těšili dlouho dopředu. Začíná velké soutěžní klání inspirované
knížkou Karlík a továrna na čokoládu. Účastníky sedmitýdenního zábavného maratónu s názvem Putování Karamelovou stezkou čeká například ochutnávka několika druhů čokolády, vědomostní kviz, pátrání po výrobcích cukrovinek na internetu, vymýšlení kreativního
sloganu, výroba vtipných a poutavých obalů na čokoládu či vymodelování bonbónu, na který se sbíhají sliny…prostě sladké týdny v dětském oddělení. 24. listopadu „zasypeme“ bonbóny a čokoládou několik nejúspěšnějších, logicky tedy nejvtipnějších, nejbystřejších a
nejzručnějších soutěžících. 24. listopadu v 15 hodin totiž
proběhne slavnostní zakončení sedmitýdenní soutěže.
Dne 4. října se koná v Knihovně Kroměřížska slavnostní vyhodnocení environmentální soutěže Děti pro
Zemi. Se spolupořadateli projektu, Zdravým městem
Kroměříž a organizací Planorbis, předáme nejlepším
literátům a výtvarníkům ze základních škol na Kroměřížsku diplomy a ceny za nejúspěšnější „nápady“
s ekologickou tematikou.
Celý „knihovnický týden“ se budeme dětí ptát například také na jména spisovatelů a ilustrátorů v kvizu
s názvem Cesta do knihovny. Cesta do knihovny se
jmenuje také naše celotýdenní akce složená ze soutěží a her. Kdo chce „cestu“ projít a být pasován na
Bystrého poutníka, musí nasbírat určitý počet bodů
při plnění úkolů.
Knihovna Kroměřížska se v tomto měsíci připojuje
ke kampani našeho města s názvem Rok stromu
v Kroměříži. 19. října 2006 startuje 14. ročník autorské literární soutěže pro žáky základních a speciál24
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TELEWORKING - šance pro zaměstnání
sociálně ohrožených skupin obyvatelstva
Možným řešením zaměstnávání matek s dětmi, občanů se zdravotním postižením, ale i dalších sociálně
ohrožených skupin obyvatel může být teleworking.
Teleworking, jinak také česky - práce z domu prostřednictvím informačních technologií, je od dubna
letošního roku jako alternativní nástroj řešení nezaměstnanosti sociálně znevýhodněných skupin obyvatel Zlínského kraje realizován prostřednictvím projektu „Teleworking — šance pro zaměstnání“. Hlavním
cílem projektu je zařadit práci z domu prostřednictvím informačních technologií mezi využívané pracovní
úvazky, odstranit nedůvěru zaměstnavatelů v tento typ
práce a především přispět ke snižování nezaměstnanosti zdravotně postižených obyvatel a žen s malými
dětmi, pro které je teleworking často jedinou alternativou zaměstnání.
Projekt nabízí nezaměstnaným sérii školení zaměřených na zvýšení dovedností potřebných při teleworkingovém zaměstnávání, především zvýšení počítačové gramotnosti a užívání dalších komunikačních
prostředků. Projekt dále zahrnuje poskytování poradenství pro zaměstnavatele, zaměřeného na aplikaci
teleworkingu do firemní praxe. Seznamuje zaměstnavatele s přínosem teleworkingového zaměstnávání, které představuje úsporu nákladů na pracovní
místo a pronájem nebytových prostor, zajištění stravování a zázemí pro zaměstnance. Dalším pozitivem

této formy zaměstnávání pro firmu je růst její výkonnosti díky vyšší produktivitě práce, nebo je jednoznačně prokázána vyšší produktivita práce z domova než
na pracovišti, způsobená delší dobou práce a minimalizací absence v době nemoci. Určitě nezanedbatelná
je i možnost geografického rozvoje firmy, využití vzdálených pracovníků prakticky z celého světa, což souvisí
s větší nabídkou při výběru zaměstnanců, kdy odpadá
hledisko bydliště v blízkosti sídla zaměstnavatele.
Významnou částí projektu „Teleworking — šance pro
zaměstnání“ je také vytvoření webových stránek obsahujících poradenské nástroje a vzdělávací moduly
určené pro nezaměstnané a zároveň podpůrné a
motivační materiály pro malé a střední podniky. Vytvářené dokumenty jsou v současnosti průběžně zveřejňovány na internetových stránkách projektu, na
adrese: www.denesa-teleworking.cz
Poskytované služby v rámci projektu „Teleworking
— šance pro zaměstnání“ jsou bezplatné, proto se
mohou zájemci o zařazení do projektu jak z řad zaměstnavatelů, tak uchazečů o zaměstnání bezplatně
registrovat na internetových stránkách projektu v jednotlivých databázích.
Ing. Kateřina Nevřalová, vedoucí projektu
tel.:777 011717, e-mail: management@euro-face.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Městská zeleň vyžaduje pravidelné zalévání
Pravidelné zavlažování vyžaduje v těchto tropických
dnech zeleň ve většině měst. Kroměříž disponuje celkem 219 hektary zelených ploch, přičemž mnohá místa potřebují pravidelnou zálivku. Podle Martina Posoldy z radničního odboru služeb se musí řada míst
v těchto horkých dnech zalévat denně.
„Dostatečnou závlahu potřebují zejména
mladé vysazené stromy ve stáří do dvou let,
okrasné trvalkové a letničkové záhony,“ vysvětlil Posolda s tím, že dostatek vláhy vyžaduje i takzvaná mobilní zeleň v truhlících a
závěsných květináčích, rozmístěná v centru
města. Množství vody, které zajiš uje zeleným
rostlinám život, přitom dosahuje úctyhodného množství. „Denně se přes léto v Kroměříži
spotřebuje přibližně 11 kubíků vody, přičemž
celkové náklady na zálivku činí na jeden den
cca 2 tisíce korun,“ poznamenal Martin Posolda. Při zalévání a zavlažování zaměstnan-

cům Kroměřížských technických služeb, kteří o zeleň pečují, pomáhá většinou technika, pouze okrasné záhony
na Velkém náměstí jsou vybaveny automatickým zavlažováním. Zejména v centru
města se však některé truhlíky s květinami
neobejdou bez ručního zalévání.
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Darované věci na humanitární účely najdou
vždy správného adresáta
V posledních letech se Diakonie Broumov dostává do
širšího povědomí lidí v celé republice. Její dobrovolní
spolupracovníci organizují a zajiš ují nebo se přímo
účastní na realizaci sbírek věcných darů od občanů pro
humanitární činnost. Tím se naplňuje jeden ze základních cílů a záměrů občanského sdružení Diakonie Broumov, že je ve své činnosti otevřena pro spolupráci se
všemi, komu osud potřebných spoluobčanů není lhostejný. Žijeme v době, kdy narůstá potřeba sociální pomoci lidem v nouzi, bezdomovcům a ostatním sociálně
potřebným osobám jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.
Nezisková humanitární organizace naplňuje požadavky dětských domovů, domovů důchodců, azylových
domů ale i osob bez domova formou přímé materiální
pomoci. Všichni dárci nebo sponzoři jsou vlastně zdrojem humanitární činnosti.
Významnou činností střediska Diakonie je třídění textilního materiálu, oděvů, papíru, nábytku pro další průmyslové zpracování, čímž se vytvořila pracovní místa
pro osoby sociálně obtížně umístitelné, dlouhodobě
nezaměstnané, osoby v nepříznivé sociální situaci a pro
bezdomovce - v roce 2005 tu bylo zaměstnáno na 105
osob (z toho devět ve vedení a administrativě). Cílem je
umožnit jim znovu získat vlastní důstojnost a najít své
ztracené místo ve společnosti. Už sám svoz a transport
darovaných věcí, jejich následné balení a expedice po-

skytují pracovní příležitosti a možnost zapojit se aktivně do činnosti organizace.V rámci této spolupráce
s úřady práce se získají významné finanční prostředky,
jež pokryjí část provozních a mzdových nákladů.
Nezanedbatelná je pro Diakonii Broumov i spolupráce a zájem zahraničních partnerů, kteří vedle rad a výměny zkušeností pomáhají i s odbytem zpracovaných
zbytků a případnou dopravou humanitární pomoci do
zahraničí.
Na závěr několik údajů ze statistiky: Pro realizaci služeb Diakonie Broumov bylo v roce 2005 darováno a
svezeno cca 5 445 tun textilu a jiného materiálu. Po
roztřídění je všechen materiál, použitelný pro bezprostřední materiální pomoc, využitý jako humanitární a
sociální krizová pomoc. Střediska vydala cca 305 tun
bezprostřední pomoci v České republice. Zaměstnanci
přetřídili, zpracovali přímo nebo připravili k dalšímu průmyslového využití cca 3 893 tun textilu. Bohužel je třeba počítat s tím, že některé darované věci už nelze žádným způsobem využít. V roce 2005 musela Diakonie
Broumov na své náklady zlikvidovat 828 tun odpadu.
Na konci roku zůstalo ve skladech na 419 tun materiálu. Jeden kilogram darovaného materiálu je z prostředků
Diakonie dotován částkou 1,30 Kč.
Podle podkladů Diakonie Broumov zpracoval
M. Karásek

III. výstava koní MT ve Skašticích
Už III. výstava koní moravského teplokrevníka se konala ve Skašticích 10. září 2006 za příjemného slunečného počasí.V připraveném areálu se sešlo celkem 26
koní. Relativně nízká účast byla způsobena souběžnou

výstavou v Pardubicích, ve které se velmi dobře prezentovali členové SCHPMT Kroměříž a odvezli si řadu předních ocenění. V dopoledním programu proběhlo pálení
hříbat pod klisnami identifikačními výžehy do pravého
sedla a symbolem MT na levé stehno. Poté následovalo
předvádění kolekcí různých kategorií: Jednoleté, dvouleté a tříleté klisny, klisny s hříbaty, klisny ostatní a klisny
Shagya-araba. Při přehlídce jednotlivých kolekcí pracovala hodnotící komise ve složení Ing. Petr Rydval, Ing.
Stanislav Hošák, Ing. Leopold Jelínek, Ing. Vincenc Krybus a přítomný prezident SCHČT Ladislav Karásek. Nejlepší klisny obdržely pěkné ocenění a ostatní poděkování za účast na výstavě. Příznivou odezvu měly zápřeže v
rámci oficiálního zahájení s projevem předsedy SCHPMT
Kroměříž Ing. Vincence Krybuse. Na závěr vydařené chovatelské akce diváci zhlédli ukázky práce s bičem a lasování. Nezbývá než poděkovat pořadatelům za přípravu a organizaci a následně se těšit na IV. výstavu v roce
2007.
Ing. Vladimír Milota

Ilustrační foto
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Fotobraní 2006 - Vystavují členové Fotoklubu
Domu kultury v Kroměříži
Fotografie se liší od ostatních uměleckých činností.
Snímek zpravidla nemůže vzniknout bez toho, aby
před kamerou nebyla fyzická skutečnost. Základním
vyjadřovacím prostředkem fotografů je světlo. Fotograf musí své objekty vyhledávat a nacházet v reálné
skutečnosti. Teprve až motiv najde, může svůj námět
přetvořit, přepracovat a domyslet.
Ne každá fotografie, která vznikne, je umělecká.
Proto máme fotografie jako dokument, záznam, reportáž a někdy snad i umělecké dílo. Když dva fotografové mají před sebou stejný fotografický objekt,
výsledek jejich činnosti bude vždy rozdílný. Při realizaci pomůže někdy i štěstí, ale hlavně musí autora
políbit „múza“.
Členové fotoklubu nechtějí dělat umělecké fotografie za každou cenu. Každý z nich nachází skutečnost
podle svého záměru a výsledek pak předá divákovi
k posouzení. Známý fotografický teoretik Josef Chuchma upozorňuje, že vše už bylo nafotografováno. Říká:
Zastavte bezhlavé cvakání spouští. O námětu přemýšlejte a fotografie pro veřejnost pečlivě vybírejte. Naši
autoři mají snahu se tohoto názoru držet, ale na druhé straně se chtějí svými výsledky i trochu pochlubit.
Hostem kroměřížského fotobraní je jeden z nejlepších amatérských fotografů našeho kraje Stanislav Navrátil. Je členem skupiny Okamžiky ze Zlína. Své snímky publikuje v odborných časopisech. Zúčastňuje se
různých soutěží a výstav a se svou skupinou obsazuje i mapové okruhy: Moravskoslezský, Vysočina a
Českobudějovický. V roce
2005 získal na národní
výstavě 2. cenu a čestné
uznání. O sobě říká: Při fotografování jsem jako lovec. Dlouho čekám na
nejvhodnější světlo nebo
na správný moment záběru. Když se mi to nepodaří, neházím flintu do žita.
Z dobrého výsledku mám
osobní radost.
Fotobraní 2006 se
koná od 19. do 28. října
v Klubu Starý pivovar.
Vernisáž je ve čtvrtek 19.
října v 16 hodin.

Foto: J. Bureš ml.
Foto: Z. Tvarůžková

Jan Bureš
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Moravští madrigalisté 1961 - 2006
Při příležitosti 45. výročí založení smíšeného komorního sboru Moravští madrigalisté (1961 - 2006) je
v Malé galerii Muzea Kroměřížska umístěna výstava,
na níž jsou chronologicky uspořádány exponáty, které

dokladují bohatou koncertní činnost a další aktivity
sboru. Návštěvníkům se nabízejí fotografie, plakáty,
programy, notový materiál i hudební nosiče. Jedním
z nejzajímavějších exponátů je dvojalbum vydavatelství Supraphon z roku
1970 s názvem Hudba
na zámku v Kroměříži
16. - 18. století, na kterém sbor spoluúčinkuje
ve skladbě Interfecto Sisara autora Giacoma
Carissimiho s Pražskými
komorními sólisty. Na
vernisáži 7. září promluvil brněnský hudební
skladatel profesor Rudolf Růžička, který se
sborem a s jeho zakladatelem a dlouholetým
dirigentem PhDr. Jiřím
Šafaříkem (rovněž přítoNa vernisáži se Moravští madrigalisté uvedli výběrem z klasických madrigalů a men) spolupracoval
polyfonními skladbami pod vedením současného dirigenta a uměleckého vedou- hlavně v 80. letech micího Radka Dočkala.
Foto: -kam- nulého století. -kam-

Kroměřížské hudební léto ozdobil Philidor

Zcela ojedinělý hudební zážitek poskytl v pondělí 18. září návštěvníkům hudebního festivalu Kroměřížské
hudební léto francouzský Ensemble Philidor pod uměleckým vedením Erica Baudeho. Soubor používá výhradně staré hudební nástroje - klarinety, fagoty a lesní rohy. Pod vznešenou klenbou Sněmovního sálu
zazněly skladby Josepfa Haydna, Wolfganga Amadea Mozarta a Františka Krommera-Kramáře i díla běžně
nehraná blíže neznámého skladatele Václava Havla, jehož rukopis pochází přímo z kroměřížských zámeckých hudebních sbírek.
Foto: -kam28
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Jak jsem objevil dosud neznámý obraz
z Kroměříže roku 1885
„Na dvoře ruských imperátorů“. Kurátorka výstavy paní
Asja Kantor-Gukovskaja měla pochopení pro můj
zájem a sdělila mně, že Ermitáž vlastní akvarelovou
kompozici Michaila Zichy, vztahující se ke Kroměříži,
která byla představena na výstavě pod názvem „Scény ze schůzky Alexandra III. a rakouského císaře Františka Josefa I. v Kroměříži v srpnu 1885“. Znělo to
neuvěřitelně, a tak jsem ji požádal o zaslání reprodukce díla přes internet. Po krátké době jsem akvarel
obdržel a byl jsem jím nadšen. Příslušný odbor Ermitáže mně později zapůjčil barevný diapozitiv díla s tím,
že může být reprodukován pouze v Kroměřížském
zpravodaji.
Samotná akvarelová kompozice o rozměrech 547
x 355 mm zachycuje sedm momentů ze schůzky:
Nahoře uprostřed je vidět Arcibiskupský zámek, vlevo
od něj car Alexandr III. zdraví čestnou jednotku, vpravo carevna Maria Fedorovna ve skupině dvořanů. Pod
těmito kresbami uprostřed jsou vyobrazeny dvě medaile vydané na počest setkání s portréty Františka
Josefa I. a Alexandra III. mezi nimi je věnec s datem
schůzky a monogramy panovníků. Ve středu kompozice je čtyřčlenná krojovaná skupina (zleva Hanačka
ze Záhoří, hanácká nevěsta, hanácký mládenec, muž
z Moravského Slovácka). Vlevo od skupiny je vidět cara
a císaře, jak přijíždějí v kočáře ke stanu v revíru Zámeček, kde je pořádána hostina. Vpravo od skupiny
oba panovníci před vojenským orchestrem při rozloučení na nádraží v Kroměříži. Ve spodní části je vidět
cara a císaře při prohlídce ulovené zvěře v arcibiskupském lese Zámeček.
Čtenáři Kroměřížského zpravodaje jsou tak v České
republice první, kteří mají možnost spatřit toto kouzelné dílo po více než 120 letech (Obrázek na 3. straně obálky).
Ing. Zdeněk Motalík
P.S. Z kroměřížského setkání cara a císaře se zachovaly pouze dvě fotografie (slavnostní brána
k uvítání panovníků a snímek císaře na kroměřížském nádraží). Nevlastní někdo v Kroměříži další fotografie z této schůzky? motalikz@quick.cz

Jako kroměřížský rodák se zajímám o historii zobrazení našeho krásného města. Při bádání v archivech
a knihovnách mě zaujal článek otištěný v časopise
Haná č. 189 z 18. srpna1935 pod názvem „Odraz
schůzky císařů 24.-26. srpna 1885 v Kroměříži po
stránce výtvarné“. Šlo o setkání ruského cara Alexandra III. a císaře Františka Josefa I., které podrobněji
popisuje Zdeněk Fišer ve své zajímavé knize
s výstižným názvem „Tři dny, které otřásly Kroměříží“.
Tato mezinárodně významná událost přivedla do Kroměříže řadu výtvarníků, jejichž kresby otiskly přední
evropské noviny a časopisy, avšak nikde nebyly dosud zveřejněny kresby Michaila Zichy, které vytvořil
v Kroměříži, kam doprovázel cara Alexandra III. Autor
zmíněného článku v časopise Haná k tomu doslova
uvedl: „Kresby dvorního malíře ruského Zichy zůstaly
asi v upomínkových mapách ruského cara spolu
s ostatními dary z téže doby. Není známo, co vše malíř
tento v Kroměříži nakreslil. Ale ze zmínky v č. 195 časopisu „M.-schl. Corespondent“ z 27. srpna 1885 při
referátu o císařském lovu v Zámečku je zde vidno, že
malíř Zichy byl zde představen císařovně Alžbětě, která prohlédla si celou mapu jeho kreseb a byla jí nadšena tak, že pozorovala delší dobu malíře při kresbě
skupiny vzácných lovců u trofejí jich lovu. Škoda, že
tento kresebný materiál zmizel v dobovém zapomenutí a že z něj není ani v dobovém tisku ruském ničeho využito“.
Toto trpké povzdechnutí autora článku mě podnítilo k zahájení pátrání, i když jsem věděl, že šance
objevit zapomenuté kroměřížské kresby po více než
120 letech někde v Rusku jsou mizivé. Mohly tyto kresby vůbec přežít proletářskou revoluci v Rusku před
90 lety? Přesto jsem se do tohoto téměř beznadějného pátrání pustil. Na internetu jsem hledal nejrůznější informace o malíři Zichym a jeho pobytu v Kroměříži
(původem Ma ar, vlastním jménem Mihály von Zichy, žil v letech 1827-1906). Štěstí mně však přálo,
poněvadž jsem zjistil , že 22. ledna 2006 skončila
v petrohradské Ermitáži výstava jeho děl pod názvem

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.
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Prvenství Kroměříže
v automatizovaném poštovním styku
Projekt APOST vznikl v České republice v roce 1993
zavedením terminálů na příjem peněžních poukázek
na poštách v Kolíně. Zavedení terminálů na příjem listovních a balíkových zásilek všech druhů začal na poště Kroměříž 1 dne 6. června
1994. Následovaly pošty Havířov 1 - 13. června a Praha 4 - 27. června 1994.
Tyto první cenné nálepky (CN 1) měly rozměr 68 x 40 mm. Byly používány na 83 poštovních úřadech. Jako sběratel cenných nálepek České pošty mám ve své sbírce zatím 74 kousků. Aby sbírka byla kompletní, chybí mi jich ještě devět. Podle poslední informace nemá zatím u nás ani
jeden sběratel kompletní soubor. Je to způsobeno tím,
že vlastně vznikal nový sběratelský obor a řada sběratelů neměla zájem se sbíráním cenných nálepek
zabývat.
Na poště Kroměříž 1 vše začalo v pondělí 6. června
1994 (obr. 1). U doporučených zásilek se zpočátku
používalo velké „R“, které se časem zavedlo na všech
poštách, ale pouze u balíkových zásilek. Používání
velkého „R“ skončilo v úterý 21. června 1994 (obr. 2)
a následující den se začalo používat menší „R“ (obr.

3), které se používá na všech poštách dodnes. Poslední den, kdy se používala CN 1, byl 14. listopad
1994 (obr. 4). Od úterý 15. listopadu 1994 začala
kroměřížská pošta používat cenné nálepky CN
2, které mají rozměr 68 x 30 mm (obr. 5). Používají se na všech poštách do dnešního dne.
Samolepící cenné nálepky CN 1 byly na listu
po 21 kusech, CN 2 jsou na listu po 24 kusech. Celoplošné zavádění projektu APOST
bylo v České republice dokončeno 10. prosince
2001 na poště Lipoltice nedaleko Pardubic.
Miroslav Goldemund
Klub sběratelů při DK Kroměříž

Obr. 5

Obr. 1

Obr. 4

Obr. 2

Obr. 3
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Čeští kočující herci v Kroměříži
Ze života jednoho moravského města
stal miláčkem zdejšího obecenstva. Sál byl samozřejmě
vždy přeplněn domácími i přespolními, nechyběl ani krásný věnec. Poté Vojan odjel do Přerova k pohostinským vystoupením u společnosti Václava Svobody.
Vojan se v Kroměříži znovu objevil v roce 1888 s brněnským souborem Pavla Švandy, tentokrát s Hanou Kvapilovou, tehdy ještě Kubešovou. Hana Kubešová byla krátce
poté angažována do Národního divadla v Praze. Kroměřížské noviny ovšem oba herce považovaly za manžele,
což musely hned v následujícím vydání dementovat.
Několikrát hostoval v Kroměříži Josef Šmaha, herec a
režisér Národního divadla. Poprvé v roce 1886 u Choděry
v jednom představení. Dům byl opět plný, obecenstvo
nadšené a také Šmaha byl uctěn tradičním věncem.
V občanské besedě pak Šmaha pohovořil s hostiteli až
do svého odjezdu v ranních hodinách a prý tehdy prohlásil, že „neopomene vyjádřit kolegům z Národního divadla, jak ctí se na Moravě umění“. Byl tudíž i on zcela
spokojen.
Znovu Šmaha hostoval v Kroměříži v letech 1903 a
1905, tentokrát s místními ochotníky. Pokaždé sklidil
neutuchající potlesk a sám se velmi pochvalně zmínil o
„zdatnosti zdejších ochotníků“. Rovněž s ochotníky po
skončení představení besedoval v kavárně Jindřicha
Mrůzka. Nacházela se v budově bývalého obchodního
domu ve Vodní ulici.
Z dalších hereckých hvězd hostovala u Janovského
společnosti Marie Laudová-Hořicová, členka Národního
divadla, a podle místního tisku „to byly večery pravého
umění“. V roce 1906 si Trnka pozval ke dvěma operetám
tehdy nejlepší českou subretu Marii Zieglerovou. Bylo to
krátce před jejím velmi úspěšným turné po Americe na
přelomu let 1906 a 1907. Marie Zieglerová, už jako samostatná ředitelka divadla v Libni, zavítala do Kroměříže
s celým svým souborem ještě v roce 1908 a uvedla zde
s obrovským úspěchem pět operet. U společnosti Janovského hostovala u nás v roce 1908 herečka Eva Vrchlická, dcera básníka Jaroslava Vrchlického, a to po velkém
úspěchu v Brně.
Kromě řady kočovných společností navštěvovalo Kroměříž velmi často divadlo brněnské, a to zpěvohra i činohra, v roce 1908 Městské divadlo na Královských Vinohradech a v roce 1910 slovenské divadlo ze Skalice. Pozoruhodná byla návštěva proslulé společnosti bratří Rückhaufů
z Oberammergau v Bavorsku, která předváděla světoznámé starobavorské pašijové hry, tj. živé obrazy ze života a
utrpení Krista. Řada představení se odbývala odpoledne
pro děti a večer pro dospělé, vždy za obrovského zájmu a
před zaplněným sálem.
Zdeněk Lajkep

Pokračování z KZ č. 5
Když návštěvnost v Kroměříži poklesla, odskočily si
některé společnosti na jedno představení do některé blízké
obce. Třeba František Pokorný si zajel v roce 1884 do
Kojetína a Holešova, Choděra v roce 1886 do Rataj a
Zlobic a v roce 1893 do Skaštic, Janovský v roce 1889 do
Holešova a Trnka v letech 1909 a 1910 do Kojetína. A
tak se dostalo alespoň něco málo z profesionálního divadla i na venkov.
Problematické byly však tendence takřka všech ředitelů podbízet se divadelnímu vkusu či spíš nevkusu, zvýšit
návštěvnost starými, omšelými a vesměs bezcennými
komediemi a fraškami. Značnou vinu ovšem nesli sami
kroměřížští diváci, což Českoslovanská Morava postihla
přesně v roce 1903: „... obecenstvo se honí jen za fraškami a lacinou zábavou, a tím kazí i divadelní společnosti“.
Jenže divák se chtěl bavit a ředitelé vydělávat. Divadlo
tak viditelně ztrácelo své někdejší vlastenecké a te i
kulturní poslání.
Na přelomu století bylo kroměřížské publikum už výrazně diferencované. Jedni chodili do divadla výhradně za
zábavou, jiní pouze na představení s hostující hereckou
hvězdou. Postupně se však formovala už také vrstva diváků kultivovaných, tudíž skutečných ctitelů divadelního
umění. V obou směrech, kladném i záporném, kočovné
divadlo své společenské a kulturní poslání na Moravě během zhruba padesáti let naplnilo.
Jedním si byli všichni ředitelé naprosto jisti: vystoupí-li
s jejich společností některý věhlasný český herec, bude
plný sál i plná kasa. Proto si tyto herecké hvězdy
k jednomu nebo i k několika představením často a rádi
přizvali. A skutečně, na tato představení přicházeli pravidelně v hojném počtu nejenom Kroměřížané, ale na selských povozech přijíždělo rovněž mnoho venkovanů
z blízkého i vzdáleného okolí.
Tak u nás u Choděry ve dvou představeních znovu
v roce 1885 hostoval nám už dobře známý a skutečně
slavný Jindřich Mošna. Spolu s ním hrál výtečně i ředitel
Choděra a diváci prý nevycházeli ze smíchu. Oba jim
důkladně „podráždili bránice“. Bylo zvykem, že po každém takovém představení byl vzácný host pozván do Občanské besedy, slavnostně uvítán předsedou a pak následovala přátelská beseda. Mošna tehdy dostal věnec
se stuhou „Jindřichu Mošnovi - ctitelé kroměřížští“.
V roce 1886 hostoval, rovněž u Choděry, Eduard Vojan,
tehdy působící u Švandovy společnosti v Brně. Zvolil si
Hamleta, kterého krátce před tím s velkým úspěchem předvedl Brňanům. Vystoupil celkem ve třech představeních.
Všechna přijali Kroměřížané s nadšením a Vojan se rázem
31

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ŘÍJEN 2006

Kostelní návrší vydalo svědectví
o dávné minulosti Těšnovic
Od sklonku raného středověku patřily venkovské nachází farská zahrada. Kostelní návrší zvané Farní
kostely, často ve spojení s opevněnými sídly drobné kopec, v jehož nejvyšším bodě je situován kostel sv.
šlechty, k výrazným dominantám vsí a městeček. Záro- Petra a Pavla s raně středověkým jádrem z poloviny
veň byly důležitými strategicko-obrannými body střeží- 13. století, nese stopy umělých terénních úprav, včetně
cími vstupy a komunikace a současně útočištěm pro zřetelného zářezu a plošiny vzniklé úpravou terénu v
místní obyvatelstvo v dobách nebezpečí. Také prostoru farské zahrady. Od severozápadu zesiloval
v Těšnovicích, ležících na starobylé horské cestě sestu- obranyschopnost návrší zaniklý (vodní?) příkop, vyhloupující z chřibských úbočí a směřující dále ke Kroměříži, bený u paty svahu.
Archeologické sondy, do značné míry limitované obmůžeme ještě dnes spatřit terénní relikty související
s průběhem této kdysi důležité komunikace. Kromě hlu- děláváním polohy (farní zahrada a sad), poskytly kerabokých úvozů v jižní části katastru obce je to přede- miku datovanou do 12. století, která dokládá raně střevším Farní kopec s hrazeným areálem kostela sv. Petra dověké osídlení v místě samém nebo v jeho nejbližším
a Pavla a zvonicí střežící přístup do osady od severozá- okolí. Intenzivněji byla poloha osídlena až po polovině
13. století v souvislosti
padu. Ve svém jádru
s postupující kolonizací,
uchovávají Těšnovice půcož potvrdily nalezené
dorys typické kolonizačzlomky nádob. Sondami
ní uliční vsi na jednom
byla zachycena část zakonci uzavřené opevněhloubené stavby (zemným kostelem s tvrzí, na
nice) a zbytek chlebové
druhém dřevěnou branebo sušící (pražící)
nou, kterou dnes připopece, jejíž dno bylo vymíná už jen pomístní náloženo plochými kamezev „Zábraní“.
ny a keramickými střeO nejstarší podobě
py se stopami silného
Těšnovic,
poprvé
žáru. V zásypu zemnice,
v písemných pramenech
která měla zahloubené
zmiňovaných r.1307, nás
stěny zpevněny dřevěinformují archeologické
nou výztuží, byla kromě
nálezy
získané
keramiky nalezena také
v posledních letech
železná ostruha datovaz prostoru návsi a z farSituační plánek kostelního návrší s vyznačením arná do13. století a železské zahrady. Už při klacheologických sond.
Kresba H. Chybová
ný listovitý hrot s trnem,
dení vodovodního potrukterý byl ve stejné době
bí v r.1988 byly v horní
části návsi objeveny pozůstatky do svahu mírně za- používán ke střelbě z luku. Pískovcový, zčásti opracopuštěných, nejspíše jednoprostorových obydlí, datova- vaný článek ostění se do zásypu zemnice dostal nejných nalezenou keramikou do 13. až 15. století. Tato spíš druhotně, přičemž nelze vyloučit ani přímou soujednoduchá obydlí s dřevohlinitou konstrukcí stěn na vislost uživatelů zemnice se stavbou kostela, nebo jinízkých kamenných podezdívkách byla štítovými stra- ného zděného objektu v jeho blízkosti. Pod jílovitou
nami a šíjovitě upravenými vstupy orientována smě- úpravou podlahy zemnice byla objevena nádoba obrem k hlavní komunikaci (návsi). Kromě drobných ko- sahující uhlíčky a spálené obilky jako doklad přežívavových předmětů, jako jsou různá stavební kování, zlo- jících pohanských zvyků, tzv. domovních obětin. K výmek nože, a kamenného brousku zde byla nalezena znamným zjištěním sondážního výzkumu patřil fakt,
četná středověká keramika a také větší množství zuhel- že při severozápadním obvodu plošiny, resp. na její hranatělého obilí, které bylo původně uloženo v sudech ně, směrem k místní části zvané Žlíbky byla dokumentována vrstva vypálené mazanice s otisky dřevěných
nebo velkých zásobnicovitých nádobách.
Ještě hlouběji do minulosti Těšnovic daly nahlédnout kůlů, související pravděpodobně s ohrazením areálu
archeologické sondy realizované pracovníky Muzea Kro- obvodovou, dřevohlinitou hradbou (kůly propletené
měřížska v letech 1997 a 1998 v místě, kde se dnes proutím a omazané mazanicí).
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Těšnovice, které
Foto: Roman Bašta
se počátkem 17.
století staly majetkem města Kroměříže, byly až do
16. století rozděleny na dvě části manskou a alodní
(svobodnou), přičemž oba díly byly
v držení drobné
šlechty (r.1307 se
v pramenech uvádí
Sobeň
z Těšnovic). Právě
s některým
z příslušníků
drobné šlechty
souvisí nepochybně vznik kostela s tzv. patronátním právem. Ačkoliv
kostel s farou se připomíná teprve r.1344, charakter
stavby i její starobylé zasvěcení sv. Petru a Pavlu řadí
památku mezi nejstarší vrstvu venkovských farních
kostelů tzv. přechodného a raně gotického slohu. Nepochybně již ve 13. století náležel těšnovické faře hos- Totiž situování tvrze či podobného typu sídla do míst
podářský dvůr (curia) zmiňovaný r. 1403. Také o zdej- nynější farské zahrady za kostelem. Tomu by nasvědší tvrzi (area pro fortalicio) je první zpráva až z r.1376, čovaly nejen stopy dřevohlinitého opevnění zjištěné arkdy spolu s ní je tu jmenován ještě dvůr, krčma, mlýn, cheologickou sondáží, ale také nález jezdecké ostruhy
několik lánů a podsedků. Tvrz, podobně jako řada a železného hrotu s trnem, které poukazují na přítomjiných v kraji, zpustla za husitských a uherských vá- nost příslušníků vyšší sociální skupiny. Nelze vyloučit,
lek v 15. století. Další zmínže zpustnutí tvrze v husitských
ky o tvrzi se objevují v 17.
válkách mělo za následek její
století, kdy byla opravovázánik a posléze stavbu novéna střecha a zdivo. Roku
ho sídla situovaného do míst,
1709 se hovoří o tvrzi jako
kam je klade místní tradice.
stavbě z kamene a dřeva.
Ostatně právě do období po
V r. 1803 byla tvrz („ritterhusitských válkách, kdy dositz“) prodána v dražbě za
chází ke zvýšené funkci sig404 zlatých Josefu Radovi.
nálního znamení, náleží stavPodle místní tradice stába věže těšnovické zvonice a
vala tvrz na kopečku pod
patrně i další úpravy zesilující
kostelem, po levé straně silopevnění Farního kopce.
nice, přibližně v místech bý- Nálezy z farské zahrady: nádoba, ostruha a hrot
Středověké nálezy z farské
valého obecního hostince, střely luku (13. století).
zahrady v Těšnovicích tak mokde se dodnes říká „Na tvrKresba D. Butula a H. Chybová hou být stopou po zaniklé tvrzi“. Tato verze se odvolává
zi, nebo pozůstatkem po zmína údajné podzemní chodněném hrazeném hospodářby a zbytky starého zdiva ve sklepeních hostince. Pro- ském dvorci příslušejícím zdejší faře. Více by objasnil
hlídkou sklepů však nic takového nebylo prokázáno. jedině další archeologický průzkum. Jisté je, že těšnoIdentifikace pozůstatků tvrze ve stávající zástavbě je vický Farní kopec skrývá nejednu odpově na otázky
dnes už prakticky nemožná, což ovšem nevylučuje, že spojené s nejstaršími dějinami obce.
tvrz zde skutečně stála. Nabízí se ale i další možnost.
Mgr. Helena Chybová, Muzeum Kroměřížska
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Předškoláci z Kroměříže a Nitry soutěžili
o Pohár starosty
Atmosféra skutečných velkých závodů doprovázela první ročník sportovních her kroměřížských mateřských škol, které se konaly v úterý 19. září na spor-

prozradil Pánek s tím, že školky z Kroměříže a Nitry
udržují už několik roků velmi přátelské vztahy.
Sportovní den, jehož součástí byly i ukázky výcviku
služebních psů Městské
policie Kroměříž, vystoupení dětí ze Základní školy
Zachar i hostů z Nitry,
skončil vyhlášením výsledků dopoledního soutěžení
a oceněním nejlepších
sportovců. Absolutním vítězem celého trojboje se stala Mateřská škola, Žižkova
ul. Právě její zástupci si
s sebou odnesli Pohár starosty.

Foto: -kamtovním stadionu Základní školy Zachar v Kroměříži.
Více než tři stovky dětí předškolního věku z Kroměříže,
ale také jejich vrstevníci ze slovenské Nitry, tu zápasily ve třech disciplínách - běhu na třicet metrů, hodu a
skoku do dálky. Přestože si každý účastník ze sportovního dne odnesl pamětní medaili, sladkosti a drobné dárky, Pohár starosty města mohl dostat pouze
ten nejlepší tým.
Akce tohoto druhu se v Kroměříži konala poprvé a
jejím hlavním organizátorem byl Odbor školství, mládeže a sportu Městského úřadu. „Základní i střední
školy společně pořádají celou řadu aktivit sportovního i kulturního zaměření. Scházejí se a budují vzájemné vazby. Podobná aktivita pro mateřské školy však
ve městě dosud chyběla. Naším záměrem bylo tuto
mezeru něčím vyplnit,“ vysvětlil Jiří Pánek z odboru
školství, mládeže a sportu, podle něhož bylo nutné
průběh dne i samotné sportovní disciplíny přizpůsobit věku malých účastníků. Akce se zúčastnila také
dvacítka dětí a jejich rodičů z mateřské školy partnerského města Nitry. „Přijeli za námi už v pondělí. Navštívili ZOO v Lešné, v Kroměříži zhlédli divadelní představení a poté, co se ubytovali v Mateřské škole
v Žižkově ulici, strávili večer při opékání špekáčků,“

Sportovní
den se uskutečnil za podpory kroměřížské radnice, finančního
přispění celé
řady sponzorů,
což nebývá
v takových případech samozřejmostí, a
také za organizační výpomoci studentek
kroměřížské
střední pedagogické školy.
„Počínaje letošním ročníkem bychom
akci rádi pořádali každoročně,“ dodal Pánek.
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