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Mezinárodní cena pro holešovský SATTURN
Nebývá běžné, zvláště pro ne zrovna velkou firmu, získat prestižní
zahraniční cenu. Holešovské firmě
SATTURN se to však podařilo. A byla
z toho velká sláva. Na slavnostní předání ceny do holešovského zámku
přijeli i naši významní politici a také
velvyslanec Chilské republiky.

Očkovací centrum a poděkování
Očkovací centrum proti nemoci
covid-19, které bylo zřízeno v areálu
Výstaviště Kroměříž, ukončilo svůj
provoz 25. srpna. Fungovalo zde od
6. dubna. V prázdninových měsících
chodilo na očkování výrazně méně
zájemců a na září bylo registrováno
průměrně jen sto lidí denně. „Kroměřížská nemocnice by provoz musela
dotovat z něčeho jiného. Vedení Výstaviště nám vyšlo vstříc, kdy naše prostory pro očkování a parkování aut

přijíždějících zájemců byly naprosto
nedostatečné. Chci poděkovat vedení
Výstaviště za velmi dobrou spolupráci
a vstřícnost. Naše testovací centrum
covid-19 v jejich prostorách funguje
již rok a bez nutnosti placení nájmu.
Nemocnici to velmi pomohlo. Poděkování patří i vedení města Kroměříže
za sponzorský dar k provozu očkovacího centra,“ uvedla ředitelka Kroměřížské nemocnice MUDr. Lenka
Mergenthalová, MBA.
-ja-

30 let Klubu UNESCO v Kroměříži
Letos má náš klub již 30 let. V povědomí občanů města je zapsán nejenom
jako významný pořadatel různých
kulturních akcí, ale také jako organizace, která iniciovala a významně se
zasloužila o zápis Arcibiskupského
zámku a zahrad na Seznam kulturního
dědictví UNESCO.
Troufám si tvrdit, že v novodobé
historii Kroměříže není významnější
události. Kroměříž se tak dostala do
světa nejnavštěvovanějších památek,
do kalendářů světových cestovních
kanceláří.
S vděčností připomeňme osobnosti, které za tímto počinem stály: bývalý ředitel zámku Antonín Lukáš,
prof. MUDr. Stanislav Kratochvíl
CSc., tehdejší starosta Ing. Petr Kvapilík, majitel BVK Zdeněk Meluzín,
ředitel COPT Ing. Jaroslav Mikšík,
Antonín Puchar, bývalý ředitel konzervatoře MgA. Miroslav Šiška,

Ing. Jaroslav Špunar, první předseda
klubu, tehdejší ředitel muzea
Mgr. Václav Tomášek a přednosta
OkÚ JUDr. Emil Zavadil.
K 30. narozeninám připravil Klub
UNESCO ve spolupráci s Konzervatoří P. J. Vejvanovského na 30. září
slavnostní koncert. Uskuteční se ve
skleníku Květné zahrady od
19 hodin. Na koncertě předá arcibiskup Jan Graubner cenu Karla z Liechtensteinu-Castelcorn
dvěma
významným osobnostem. Návštěvníci koncertu budou mít také možnost prohlédnout si výstavu mapující
v obrazové a textové zkratce 30 let
činnosti klubu a domů si odnést aktuálně vydaný pamětní tisk. Výstava
bude po týdnu přenesena do
knihovny Kroměřížska. Jménem
klubu UNESCO zve

Proč zrovna zástupce z Chile? Protože právě odtud pochází cena, kterou
SATTURN získal.
Cena Magalhāesova průlivu je udělována za inovace a objevy s globálním dopadem, a to u příležitosti 500.
výročí prvního obeplutí zeměkoule
výpravou pod vedením portugalského
mořeplavce Fernão de Magalhãese,
který ale během cesty zemřel. Tato
výprava však dokázala, že je Země
kulatá. Za Českou republiku uvedenou prestižní cenu získal holešovský
inovační projekt ENCELADUS.
Telemetrická technologie ENCELADUS je mozkem soustavy domovních čistíren odpadních vod, který
vytváří z jednotlivých čistíren funkční
celek a výrazně přispívá k zadržování
vody v krajině.
Na slavnostní akci slova chvály patřila pochopitelně jednateli holešovské
firmy SATTURN Ing. Jaromírovi
Tomšů a jeho kolektivu. Chilský velvyslanec v ČR pan Patricio Utreras
mimo jiné uvedl, že systém ENCELADUS má potenciál s celosvětovým

dopadem. Je pro Chile velmi zajímavý
a věří, že jeho zemi pomůže řešit problémy s vodou.
ENCELADUS má uplatnění zejména v menších obcích, kde chybí
napojení na kanalizační síť, jejíž vybudování by bylo finančně velmi nákladné. Jak systém funguje, to můžete
detailně zjistit na www.enceladus.cz.
„Jsme rádi, že na území našeho
města působí firma, která se zabývá
zachováním a udržením vody v krajině
i v lokalitách, kde je to složitější kvůli
přírodním podmínkám. Je smutné, že
si tohoto projektu všimli až na druhé
straně zeměkoule a u nás byrokratické
podmínky komplikují realizaci tohoto
záměru,“ uvedl pro INFOnoviny po
skončení slavnostní akce starosta
Holešova Mgr. Rudolf Seifert.
Starosta velmi přesně tímto konstatováním shrnul současný stav, kdy
je prosazení nových inovačních technologií u nás pro menší firmy stále
obtížné.
Jana Janoušková

Jednatel firmy SATTURN Ing. Jaromír Tomšů při děkovné řeči, za ním jeho
manželka Renata.

Smutné prvenství v předčasných úmrtích
To, že je ischemická choroba srdeční nejčastější příčinou předčasných
úmrtí, je známé. Je častějším zabijákem mužů než žen. Ale pochopitelně
se statisticky sledují i další příčiny
předčasných úmrtí. V naprosté většině
z nich údaje ze Zlínského kraje v podstatě kopírují celostátní průměr nebo
se jen málo liší.
Ale v jednom z údajů náš kraj vysoce překračuje celostátní průměr před-

časných úmrtí. Jsou to následky abúzu
alkoholu. Abúzus je škodlivé užívání,
které vede ke zdravotním poruchám.
Takže jinými slovy – v našem kraji se
pije alkohol víc než v jiných krajích.
Ústav zdravotnických informací
a statistiky ČR prováděl šetření příčin
předčasných úmrtí v naší republice
podle listů o prohlídce zemřelých za
období 13 let (2007 až 2020). Kvůli
abúzu alkoholu v přepočtu na 100 000

obyvatel je počet předčasných úmrtí
mužů v ČR 26,9. Ale v našem kraji
je to 43,35! U žen jsou tyto údaje nižší:
10,16 v ČR a 14,47 v našem kraji –
opět se jedná o přepočet na 100 000
obyvatel.
Zlínský kraj má ještě jeden údaj dost
vyšší proti průměru jako důvod předčasných úmrtí. Jsou to úrazy. Dost
možná, že s tím souvisí právě zřejmá
vyšší spotřeba alkoholu v našem kraji.

Sice se říká, že opilý člověk mívá při
pádech štěstí, ale to neplatí vždy.
Ze všech sledovaných příčin úmrtí
máme lepší výsledek jen v případě
zhoubných nádorů průdušnice, bronchu a plic, na které obyvatelé našeho
kraje umírají méně často, než jinde.
Na ty předčasně umírá v ČR 4,8 procent mužů a žen 2 procenta, v ZLK
3,4 procent mužů a 1,1 procent žen.
-ja-

MUDr. Eva Nováková,

předsedkyně

Na zápach si nestěžují jako u nás

Tímto archívním snímkem si připomínáme slavnostní setkání z roku 1999.
I když byl zápis Kroměříže na listinu kulturních památek UNESCO proveden
v roce 1998, do Kroměříže certifikát o zápisu dorazil až v roce 1999. Certifikát
(který na snímku drží tehdejší přednosta Okresního úřadu Kroměříž Mgr. Miroslav Pilát) byl představen veřejnosti ve Sněmovním sálu zámku.

Webinář, pořádaný europoslankyní
Ing. Michaelou Šojdrovou, byl setkáním farmářů s chovem prasat, zástupců ministerstva zemědělství, svazu
chovatelů a dalších zájemců o danou
problematiku.
Prvotním impulsem pro uspořádání
této videokonference byla vyhrocená
situace, týkající se sporů ohledně vepřína v Těšnovicích. Jeho majitelé již před
lety přišli se záměrem modernizace
a následného rozšíření chovu prasat.
Uvedený záměr společnosti SZP
Těšnovice bojkotují někteří občané,

zaštítění kroměřížským spolkem Hortus Moraviae. Ten řadou žalob blokuje
možnost, aby byla modernizace vepřína zahájena. Projekt přitom zahrnuje
použití moderních technologií, které
dokáží nejen výrazně snížit zápach,
který obtěžuje okolí, ale zahrnuje
i lepší podmínky pro zvířata a pracovníky vepřína.
Pořádaného webináře, na jehož
záznam se můžete podívat na
www.sojdrova.cz, se účastnili i dva
mladí chovatelé prasat z Nizozemí.
Bohužel ne s velkými chovy, ale jejich

farmy jsou vybaveny i pračkami vzduchu, které mají kapacitu podle počtu
chovaných zvířat.
Bez praček vzduchu by si jistě lidé
v okolí stěžovali na zápach. Vepřínů
je tam mnohonásobně víc než u nás.
A v Nizozemí je podstatně větší hustota obyvatel než v ČR (v ČR 136
obyvatel na km2, v Nizozemí 408 obyvatel na km2). Počet chovaných prasat
je v Nizozemí 271 na km2, u nás pouze
20 na km2. Rekordmanem je v Evropě
Dánsko, kde statistika udává 311 prasat na km2.

Nelze se tedy divit faktu, který byl
na webináři také zmíněn. Tedy, že jsou
evropské země, kde jsou promíseny
zóny k bydlení s těmi, kde se chovají
prasata. A lidé v okolí si na zápach
nestěžují. To by bez použití moderních technologií asi nebylo možné.
-ja-

ROZHOVOR S EUROPOSLANKYNÍ ING. MICHAELOU ŠOJDROVOU NA TOTO TÉMA
NAJDETE NA 7. STRANĚ.
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MUDr. Lenka Mergenthalová: Nejpalčivějším problémem je provoz a kapacita operačních sálů
Kroměřížská nemocnice potřebuje stavební investice, hovoří se
o tomto problému již dlouho.
V posledních pár letech to bylo spíše
ve fázi slibů, poté, co se do vedení
nemocnice vrátila zpět MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA, se mohlo
začít opět realisticky uvažovat a plánovat. A o tématu investic bude
i následující rozhovor.
Paní ředitelko, co se týká přípravy investic, v jakém stádiu nyní
jste?
Zhodnotili jsme platný generel
a zpracovali jeho aktualizaci. Ta
zohledňuje nejpalčivější problémy
naší nemocnice a také zkušenost
s pandemií covid-19. Tím nejpalčivějším problémem zůstává provoz
na operačních sálech a jeho kapacita.

Vizualizace,

Jaké máte řešení?
Navrhujeme ke stávajícímu generelu přidat stádium 0. To zahrnuje přístavbu k východnímu křídlu nemocnice, vedle magnetické rezonance.
Dole bude urgentní příjem a do patra
plánujeme umístit oční oddělení. Také
by zde byl samostatný operační trakt
pro oční oddělení a ortoptiku. Tím se
nám uvolní tři operační dny jednoho
ze současných operačních sálů.
Jak a kdy budou řešeny přetížené
operační sály, které jsou navíc
v nevyhovujícím stavu?
Operační sály procházejí průběžnými opravami, aby byly schopné ještě přechodně fungovat.
Proč odkládáte rekonstrukci operačních sálů?
Neodkládáme. Chceme připravit
výstavbu zcela nových operačních

sálů v navrhované přístavbě k západnímu křídlu budovy.
Jsou to poněkud jiné plány, než
které předložilo minulé vedení kraje s tím, že na to kraj má 1,8 miliardy korun. Proč?
Žádná taková ani podobná částka
v rozpočtu Zlínského kraje pro naši
nemocnici nebyla a není.
Takže se jednalo jen o předvolební sliby bývalého hejtmana Čunka, který to na billboardech uváděl.
Bohužel. Proto musíme postupy
stavebních prací přizpůsobit realitě
a řešit co nejrychleji to, co nás pálí.
Nezačínat bouráním nové dialýzy.
Kolik bude stát přístavba nula
k východnímu křídlu?
Podle nové studie 145 milionů nologie. Teď nás čeká zhotovení prokorun plus náklady na zdravotní tech- jektové dokumentace. Realizaci stavby předpokládáme začít v roce 2023,
dřív se nestihne vyřídit vše potřebné
jak by měla vypadat přístavba k východnímu křídlu nemocnice.
včetně stavebního povolení.
Počítáte s tím, že na to seženete
dotaci?
Chceme o dotaci požádat. Doufám,
že nebude stejný postup žádostí jako
u nedávného REAKT EU výzva 98,
kdy finanční prostředky ve výši osm
miliard byly vyčerpány během jedné
vteřiny.
Kroměřížská nemocnice v uvedeném případě rozdělování dotací
zatím neuspěla. Kolikátí v pořadí
jste byli?

Byli jsme na 64. místě v pořadí.
Náš klik byl zaznamenán v 14:00:03.
Tedy ve třetí setině vteřiny po zahájení
příjmu žádostí o dotace. Vsetínu se
podařilo kliknout o setinu vteřiny
rychleji a dotaci tak již získali. Finanční prostředky pro výzvu 98 mají být
ještě navýšeny, všichni žadatelé mají
příslib premiéra, že jejich žádosti
budou uspokojeny. My jsme žádali
o 138 milionů na přístrojové vybavení. Ale přitom jsme nic nepodcenili.
Náš člověk byl vyslán k místu rychlého internetu, kde se promítal atomový čas.
Snad se ministerstvo poučilo
a další žádosti o dotace nebude pro-

vádět takovým výběrem, kdy o přidělení dotace rozhoduje rychlost
kliknutí na klávesnici počítače. Ale
přejděme na téma přístavby západního křídla.
V ní budou nové operační sály
a jejich zázemí, včetně oddělení ARO,
dospávacích jednotek a některé ambulance. Odhadovaná cena byla loni 600
milionů, nyní po zdražení bude ještě
vyšší. Neobejde se to bez současné
rekonstrukce celého západního křídla,
se kterou již zmiňovaný návrh předchozího vedení kraje finančně nepočítal.
Naši čtenáři si jistě vzpomínají
na dobu před minulými krajskými
volbami, kdy řada zdravotníků
a rozumně myslících ekonomů
bojovala proti záměru tehdejšího
hejtmana Jiřího Čunka postavit
novou krajskou nemocnici v Malenovicích. Nyní současní krajští
zastupitelé překvapivě tento záměr
nesmetli zcela ze stolu, ale odložili
do roku 2040. Ohrozí to nějak Kroměřížskou nemocnici?
Tento fakt Kroměřížskou nemocnici neohrozí, ale umožní nám čerpat
část finančních prostředků, které byly
na ten finanční záměr vázané. Odhadovaná suma by pro naši nemocnici
mohla znamenat asi 320 milionů do
roku 2025. Ale to je předběžný údaj.
Za rozhovor poděkovala
Jana Janoušková

Velkokapacitní kontejnery v Kroměříži

Práce na rekonstrukci budovy začnou v příštím roce
Při příležitosti návštěvy ministra
kultury Lubomíra Zaorálka 9. září
v Kroměříži byla představena studie
rekonstrukce budovy na Hanáckém
náměstí, kterou město loni prodalo za
symbolickou cenu 4 Kč Národnímu
památkovému ústavu.
„Byli jsme seznámeni se studií, která zahrnuje nejen kanceláře, archívy,
depozitáře, ale i konzervátorské dílny.

Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace.
Náklady na obnovu budovy budou
přes 200 milionů korun a práce zde
budou probíhat od příštího roku do
roku 2024,“ sdělil místostarosta Kroměříže Mgr. Karel Holík.
Jedná se o budovu bývalých kasáren, kterou město získalo zdarma po
vystěhování vojáků v roce 2004. Měs-

to se budovu opakovaně pokoušelo
prodat. Další plány na její využití
ztroskotaly na vysoké finanční náročnosti rekonstrukce velkého objektu.
Až díky dohodě města s Národním
památkovým ústavem získá budova
nové využití a ústav důstojné prostory,
takže zůstane v Kroměříži.
-ja-

Město Kroměříž vybuduje 32 velkokapacitních kontejnerů v 11 lokalitách. V historické části města se jedná o podzemní kontejnery, jinde
budou tyto kontejnery polopodzemní.
„Zvláště v případě podzemních
kontejnerů v centru města bude estetický vzhled zvolených míst mnohem
přitažlivější, nejen pro turisty, ale jistě
je ocení především naši občané. Za
důležité považuji i zvýšení objemu tříděného odpadu v Kroměříži. Rovněž
se díky většímu objemu kontejnerů
sníží náklady na vyvážení odpadu,“
uvedl místostarosta Mgr. Karel Holík.
Místostarosta Holík rovněž připomněl, že nezanedbatelným plusem
bude i zvýšení počtu parkovacích míst
ve městě.
Podzemní kontejnery budou vybu-

dovány ve třech lokalitách – Sladovny,
Malý Val aVejvanovského. Polopodzemní kontejnery budou mít svá stanoviště v ulicích Československé
armády, 17. listopadu, Zborovská,
Spáčilova, U Rejdiště, Francouzská,
Rumunská a Nitranská. Zakázku na

instalaci získala zlínská společnost
ELKOPLAST CZ. Náklady budou
přes 26 milionů korun.
Budovat se začně ještě letos v centru města a na sídlišti Zachar 1. Další
stanoviště budou stavebně zahájené
až v příštím roce.
-ja-

Ilustrativní foto.

Dotace jsou pro nás velkou výzvou k rychlejší realizaci důležitých investic
Dotace jsou pro nás
velkou výzvou k rychlejší realizaci důležitých investic
Pro naši společnost
Vodovody a kanalizace
Kroměříž, a.s. bylo, je a bude možnost využití
dotací, a to jak ze státního rozpočtu ČR nebo
z Evropských dotací, velkou výzvou, a zvláště
odpovědným rozhodnutím. Vždyť podání samostatných žádostí je velmi náročné, zdlouNázev akce
Rekonstrukce ČOV Hulín

havé a někdy i se záporným výsledkem velké
snahy zaměstnanců společnosti. To však neplatí u společnosti Vodovody a kanalizace
Kroměříž, a.s.
Za období od roku 2012 do konce roku
2021 jsme obdrželi nebo v nejbližší době obdržíme dotace v celkové částce 478 161 000
korun. Dotace se pro nás staly příležitostí
k rychlejší realizaci důležitých investic, než
by tomu bylo jen z vlastních a úvěrových
zdrojů.

Výše dotace Kč
Dotace ve výši 41 294 017 Kč z programu podpory
Operačního programu životní prostředí EU a 2 429 059
Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Rekonstrukce ČOV Chropyně
Dotace ve výši 47 718 705 Kč z programu podpory
Operačního programu životní prostředí EU
a 2 806 982 Kč
Rekonstrukce Úpravny vody v Kroměříž
Dotace ve výši 106 047 380 Kč z programu podpory
Operačního programu životní prostředí EU
a 6 266 837 Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Výstavba kanalizace a výtlaku odpadních
Celkové náklady 21 milionů korun, z toho dotace ve výši
13 310 924 Kč z programu podpory Operačního programu
životní prostředí EU
vod z Bezměrova
a 782 996 Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Rozdíl finančních prostředků v částce 6 834 051 Kč byl
financován z rozpočtu společnosti Vodovody
a kanalizace Kroměříž.
Zkapacitnění jímacího území Hulín
25 428 000 Kč
Kanalizace a ČOV Počenice
28 519 805 Kč
Kanalizace a ČOV Hlinsko
11 876 599 Kč
Přivaděč Břest Chropyně
21 496 000 Kč
Kanalizace a ČOV Střílky
40 564 206 Kč
Odkanalizování obce Prusinovice
44 365 530,40 (63,75%)
Kanalizace a ČOV Podhradní Lhota
31 461 004,88 (63,75%)
Přivaděč pitné vody z Holešova do Bystřice p/H.
57 500 000
ČOV Pačlavice
Projektuje se.
Dotace celkem
478 161 465 Kč
SFŽP ČR – Státní fond životního prostředí (Evropská unie)
MZe ČR – Ministerstvo zemědělství

Jednalo se hlavně o zajištění kvalitní pitné
vody pro naše odběratele na jediné Úpravně
vody v Kroměříži, která dodává pitnou vodu
pro celý okres Kroměříž, pro více než 100 000
odběratelů, rekonstrukce čistíren odpadních
vod v Hulíně, Chropyni, výstavbu kanalizace
a výtlaku odpadních vod z Bezměrova, zkapacitnění jímacího území Hulín, výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod v obcích
Počenice – Tetětice, v Hlinsku pod Hostýnem, výstavbu přivaděče pitné vody a vodoPoskytovatel

Rok poskytnutí dotace

SFŽP ČR

2012

SFŽP ČR

2013

SFŽP ČR

2013

SFŽP ČR
SFŽP ČR
SFŽP ČR
SFŽP ČR
MZe CR
SFŽP ČR
SFŽP ČR
SFŽP ČR
MZe ČR
SFŽP ČR

2015
2019
2019
2020
2020

2021
2021-2022 výstavba

jemu v Chropyni, výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod ve Střílkách.
Dokončujeme výstavbu Kanalizace a ČOV
Podhradní Lhota a odkanalizování obce Prusinovice do obce Tučapy a dále budou odpadní vody čištěny na ČOV v Holešově. Další
dotovanou a jíž vysoutěženou akcí bude Zkapacitnění vodovodního přivaděče pitné vody
z vodojemu Žopy do vodojemu v Bystřici pod
Hostýnem v celkové délce cca 10 kilometrů.
U této akce každým dnem čekáme na přiznání
dotace z Ministerstva zemědělství ČR.
Za stávajících podmínek dotačních titulů
z OPŽP ČR je šance získat dotaci ve výši 5065 % oprávněných nákladů. Procenta podpory z Evropských dotací neustále klesají,
národní dotační tituly z Ministerstva zemědělství jsou rovněž nižší a to mezi 40-45 %.
Dofinancování výše uvedených akcí zajišťuje
výhradně naše společnost z tržeb vodného
a stočného.
Pro někoho je dotace „sprosté slovo“, pro
někoho jediná možnost, jak zajistit rozvoj
společnosti, naplnit tak plán financování obnovy vodovodů a kanalizací stanovený zákonem o vodovodech a kanalizacích, a přitom
výrazně nezvyšovat cenu vodného a stočného. Přípravu těchto projektů vždy provází
celá řada komplikací, a to od sporů s vlastníky
případných dotčených pozemků, změny
územních plánů, nedokončené digitalizace
pozemků až po neochotu některých obcí situaci řešit, možná i z finančních důvodů, ale
výsledek za to stojí. Těch 420 milionů korun,
které již přišly do staveb v okrese Kroměříž
a které jsou pro nás klíčové, nám již nikdo nevezme, ale musíme po dobu deseti let zajistit
udržitelnost dotovaných projektů, jejich administraci včetně nesčetných kontrol od po-

skytovatele dotací nebo řešit soudní spory
s dodavateli. My však tyto práce děláme rádi
a s láskou.
Naše akciová společnost si k tomu za podpory akcionářů měst a obcí vytvořila všechny
potřebné podklady. K získání peněz z evropských fondů přispěl i fakt, že naše společnost
si zachovala díky městu Kroměříž a Morkovice, obcím Dřínov, Zborovice a dalším, svoji
vlastnickou strukturu a akcie zůstaly ve vlastnictví těchto měst a obcí. Společnost je vlastněna z 94,06% městy a obcemi. Opakovaně
jsme potvrdili, že naše společnost je stabilní
a chce být spolehlivým partnerem pro své akcionáře a odběratele.
Ing. Ladislav Lejsal, ředitel společnosti
a místopředseda představenstva

Před dokončením jsou práce na budování kanalizace a ČOV Podhradní Lhota.
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Návrat kroměřížského rodáka – přijede Kazma Kazmitsch!
Kamil Bartošek alias Kazma
Kazmitch proslul jako moderátor,
zakladatel a producent internetového pořadu ONE MAN SHOW, který
prošel od roku 2015 výraznou pro-

STELLA
zahradnictví
Zámecká ul., Holešov
Tel. 603 862 754
Zahájena
podzimní sezóna
I prodej okrasných
stromk a jehli nan
I prodej ovocných
stromk po 15. 10.
I velký výb r macešek
a ostatního
podzimního zboží
Otev eno
Po–Pá 8–17 hodin
So 8–12 hodin

Zahradnictví STELLA
pořádá
od so 25. 9. do út 28.9. výstavu

ZAHRADNÍKOVA
LABORATOŘ
aneb Jak to zahradníci šlechtí a množí.
Bližší informace včetně programu
prodejní výstavy
na www.zahrada-stella.cz.

měnou se zaměřením na velkolepé
projekty. Videa falešného Jima Carreyho, cestu kolem světa, Dacjukovu brusli, podvod na Justina Biebera, odhalení skandálního vysílání
v pořadu Prostřeno!, sázku s Leošem Marešem o Ferrari či setkání
s Davidem Copperfieldem nebo
papežem Františkem hlásí na internetové televizi Seznam přes
20 milionů zhlédnutí, což ze šestatřicetiletého kroměřížského rodáka
dělá jednu z nejvlivnějších internetových osobností v České republice.
Kazma ve svých projektech
akcentuje humor, nadsázku a sdělení, jež často souvisí s poukázáním
na různé problémy jako amyotrofická laterární skleróza, Tourettův
syndrom či osvětová kampaň 1/10,
kdy pouze jeden z deseti řidičů
zastaví u dopravní nehody. Součástí
Kazmovy práce je také založení
nadačního fondu ONEMANSHOW
Foundation, jehož smyslem je
pomáhat těm, kteří se ocitli v tíživé
životní situaci. S motivační přednáškou „Tohle je život a nic víc už

nebude“ se Kazma vrací do svého
rodného města a vystoupí v úterý
12. října od 19 hodin v Domě kultury v Kroměříži. Po přednášce proběhne ve foyer autogramiáda.
Mgr. Pavel Sedláček

Kroměříž přivítá excelentní muzikanty
– přijede Ivan Hlas Trio
Cyklus Domu kultury v Kroměříži s názvem Starý dobrý bigbít
nabídne v říjnu už třetí koncert. Ivan
Hlas zahraje s kytaristou Norbim
Kovácsem a violoncellistou Jaroslavem Nejezchlebou. Vyučeného
knihkupce Ivana Hlase proslavil
například muzikál Šakalí léta.
Hudebně se podílel i na filmu Báječná léta pro psa nebo pohádce Jak si
zasloužit princeznu. Slovenský
kytarista Norbi Kovács se také
zapsal do světa filmu, jeho hudba
zní v komedii U mě dobrý. Bohatou
kariéru má za sebou kyjovský rodák

Jaroslav Nejezchleba. Spolupracoval s řadou hudebních osobností,
například Čechomorem, Vladimírem Mišíkem, kapelou Marsyas,
Vlastou Redlem, Michalem Prokopem nebo Radůzou. Páteří kroměřížského koncertu jsou samozřejmě
největší hity Ivana Hlase z více než
čtyřicetileté kariéry. Zaznějí ale
i skladby Jaroslava Nejezchleby,
který vydal už dvě sólová alba
a Norbiho Kovácse. Ivan Hlas Trio
zahraje v Hudebním sále Domu kultury v Kroměříži 8. října
od 19 hodin.
-ps-

100 let knihovny

EMIGRACE NENÍ LEGRACE (5.)

Workshop knihtisku a den otevřených dveří v Městské knihovně
Holešov se uskuteční ke stému
výročí založení knihovny dne 2. října. Ve stejný den od 17 hodin proběhne křest nové publikace Po stopách knihovnictví v Holešově, před
knihovnou popřípadě v knihovně,
následuje koncert V. Dvořákové.

Osmiměsíční kurz na výuku němčiny

Bajdovský fiftýnek: Síň slávy a František Plánička
V roce 2019 výbor Hanácké Slavie
Kroměříž přijal rozhodnutí vybudovat
klubovní síň slávy, která na základě
vystavených pohárů, fotografií
i jiných dokumentů bude připomínat
historii těch, kteří se na klubové činnosti podíleli jako sportovci či organizační pracovníci.
Výbor připravil seznam těch, kteří
si zařazení do těchto prostor zaslouží,
a jistě ne všem se bude výběr zdát
spravedlivým, ale i to je úděl historie,
která ukáže, zda by si toto čestné místo
nezasloužili jiní.
O začátcích kroměřížského fotbalu
víme, že roku 1901 začalo fotbal hrát
družstvo akademiků a studentů kroměřížského gymnázia a následně
v roce 1903 bylo ze studentů vytvořeno první družstvo dospělých. A tady
se také začala psát historie fotbalu
v Kroměříži.
Byl jsem na stadionu Realu Madrid
a také jsem navštívil jeho síň tradic
a slávy. I když je královský klub Real
starší jen o jeden rok než HS, mají
Hanáci v představení své historie co
dohánět. Musím upřímně výboru
k jejich odhodlání popřát hodně zdaru
a také touto cestou poprosit všechny,
kteří vlastní doma nějaké historické
trofeje, nebo písemnosti, aby je s laskavostí nabídli k možné prezentaci.

informací stál 800 Kč. Nic z těchto
peněz nebylo určeno přímo Pláničkovi, šlo výhradně o finanční transakci mezi oběma kluby. Od října 1923
je Plánička posilou Slávie. Klub angažoval ještě brankáře Josefa Štaplíka,
který byl považován za lepšího gólmana. Střídavě byli oba pánové nasazováni na zápasy. František brzy
dokázal své schopnosti díky obrovské
píli a sebekázni. Roku 1926 jej Slávie
nasazuje do národní reprezentace, kde
začíná jako osmý brankář, postupně
se vypracovává a nakonec 37 zápasů
odehraje jako kapitán československého reprezentačního fotbalového
týmu.
V roce 1934 je kapitánem týmu na
mistrovství světa v Itálii. S domácím
mužstvem se dostává až do finále. Zde
sice naši reprezentanti prohrají 1:2,
nicméně stříbro ve střetu se silným
domácím soupeřem je veliký úspěch.
S velkou slávou se vrací Pláničkův
tým (byl v něm i Kroměřížan Jožka
Silný) do Prahy.
V roce 1938 nastává pro Pláničku
osudný moment. Na MS ve Francii
hrají ve čtvrtfinále naši proti Brazílii.
V 83. minutě padá Plánička k zemi,
následkem je zlomená ruka. Zápas
František Plánička na fotografii při- dohraje a teprve poté si nechá vložit
psal věnování S.K. Hanácké Slávii. ruku do sádry. Ruka byla bohužel již

Jedním z význačných sportovců,
jehož fotografie má být do síně slávy
umístěna (ač nebude členem, protože
za Hanáky nikdy nehrál) je slavný fotbalový brankář František Plánička,
který se narodil roku 1904 v Praze.
Začínal v klubu Slovan Praha VII, přešel do staroměstské SK Olympie.
Odtud do SK Bubeneč. Trénuje společně se Slávií a Spartou. První
z těchto klubů má o Františka Pláničku zájem a žádá o jeho přestup. Bubeneč nechce o něj přijít, avšak on touží
po slávistickém dresu. Jeho přestup
se nakonec povedl, podle dostupných

v minulosti jednou zlomená, není mu
doporučeno dál provozovat vrcholový
sport. I přes odchod z reprezentace
zůstal František Plánička fotbalu
nadále věrný. Pomáhal trenérům,
doprovázel na zápasy národní tým,
přispíval cennými radami. Díky vynikající kondici hrál fotbal až do vysokého věku. Jeho životospráva byla
příkladná. Stravoval se střídmě a zdravě, nikdy nekouřil, nepil alkohol
a dokonce ani kávu. Ve svých osmdesáti letech musel fotbalu zanechat
i jako rekreačního sportu. Pro zranění
nohy a následné operaci. Přesto si
František udržoval nesmírnou vitalitu
až do konce svého života. Lidé na něj
vzpomínají jako na výborného vypravěče a skvělého člověka. Zemřel
19. 7. 1996.
Jeho nasazení ve fotbalové brance
ho katapultovalo mezi deset nejlepších brankářů světa v anketě, již
vyhlásila Mezinárodní fotbalová federace.
Pan Plánička byl v roce 1942 Kroměříž, na fotbalovém hřišti „Na Rejdišti“ a jako vzpomínku na tento
okamžik S.K. HANÁCKÉ SLÁVII
VĚNUJE 26.7.1942. fotografii zhotovenou ateliérem ZEDNÍČEK, kterou vlastnoručně podepsal.
A. O. Novotný

Ještě bylo před námi Las Vegas.
Přijeli jsme nočním autobusem unaveni a tak jsme se rozhodli, že zkusíme se „vetřít“ k hotelovému bazénu. Kupodivu nás nikdo nevyhodil,
i když mladík černé pleti, který měl
na starosti udržovat čistotu v areálu,
po nás čuměl. Divil se našim zavazadlům, z nichž trčely tenisové rakety, ale nechal nás v klidu.
Nedalo mi, abych si nešel zkusit
štěstí do jednoho z mnoha kasín.
Automaty byly všude! Vsadil jsem
deset US dolarů, jednoruký bandita
spustil sirénu, červené světlo blikalo.
Přiběhla sličná dívčina, gratulovala
mi. A ještě jsem dostal drink a 100
dolarů výhry! Spolucestující nechtěl
uvěřit, až když jsem dal spropitné
mladíkovi od bazénu a jeho pozval
na pohár zmrzliny. Byl abstinent, ale
hrál dobře tenis a z toho jsem profitoval. Pomalu bylo nutno se vrátit
zpět do Mnichova. Měsíc uběhl a sen
vidět Ameriku jsem si splnil.
Po návratu jsem nastoupil znovu
k firmě Sport-Scheck. Začínala zimní sezona a montovala se vázání na
lyže, upravovaly a voskovaly se
skluznice, práce bylo dost. Několik
lyží jsem úspěšně provrtal a vzpomněl si na prorocká slova Jardy Střechovského: „Ládíčku, ty na nic nešahej, obě ruce máš levý, běž na manikúru, pedikúru, k urologovi a ornitologovi...“
Mezitím jsem dostal oznámení,
že v únoru mám nastoupit na osmiměsíční kurz němčiny do Prien am
Chiemsee. Opět u jezera a celých
osm měsíců až do konce září. Život
studenstský, život veselý! Uvědomil
jsem si, co jsem promeškal, když
jsem z osmiletky šel na soustružníka,
ale o tom třeba někdy později.

Výuku finacoval pro azylanty
německý stát, jiní studenti si studium
na Goethe institutu platili sami. Každé dva měsíce přicházeli noví žáci.
Nezapomenu na Isiharu z Japonska. Tatínek, majitel několika hotelů,
vyslal syna naučit se německy. S Isiharou byla sranda. Po dvou měsících
na otázku, zda-li si pobyt prodlouží.
kýval hlavou a říkal - Budu tady tak
dlouho jak Fladimir. Tedy jako já.
S ním a několika dalšími jsme díky
jednomu místnímu občanovi měli
k dispozici jachtu a jezdil ve volném
čase po jezeře.
Další nezapomenutelnou studentkou byla Vicky, majitelka prvního
thajského restaurantu v Německu,
v Düsseldorfu. Její německý přítel
ji vyslal naučit se německy. Vicky
pořádala kurz buddhismu, o které
byl v Prienu velký zájem. Na konci
jejího kurzu mi napsala na pivní
tácek něco v thajštině a že mám
navštívit její restaurant. Asi po půl
roce jsem Düsseldorf navštívil
a s Kroměřížanem Petrem Pedrem
Šamánkem a Bobem Holzerem jsme
šli na oběd. Ukázal jsem tácek, Vicky
ani její přítel tam nebyli. Za chvíli
se u našeho stolu s hlubokou poklonou přišel pozdravit celý personál.
Aniž jsme se podívali na jídelní lístek, stůl se zaplnil dobrotami thajské
kuchyně. Odmítli naši snahu zaplatit
a rozloučení mělo stejný ceremoniál
jako přivítání. Od té doby je pro mě
Thajsko zemí číslo jedna. Milí lidé,
výborná kuchyně, doma visí tři
diplomy naučit se thajsky vařit
a zmizí-li covid, rád bych znovu tuto
krásnou zemi opět navštívil.
Pokračování příště.

Vladimír Vidimský
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Výchova dítek na Moravě

Loni počátkem podzimu tlačím
před sebou vodítko na kolečkách
kolem dětského hřiště, když ke mně
přiběhne takový drobný prvňáček
blonďáček a podává mi kaštan se
slovy: „Pane tu máte!“ A když vidí
můj nechápavý obličej, dodá: „Jen
tak, pro radost!“
Poděkuji, jdu dál, ale s červem
v hlavě. Ten klučina otevřel mou
Pandořinu skříňku vzpomínek. Jak
jsem já vychoval své potomky? Každý rodič je de facto, ale i de iure
také vychovatelem!
Mladí rodičové mají málo času
na výchovu, musejí se starat o místo
na slunci, tedy o existenční zabezpečení. Svěřují proto potomky do
víceméně kolektivní péče institucí.
Já, po sedmi letech u vojska,
jsem ctil řád a pořádek. Uplatňoval
jsem výchovnou metodu tzv. KOMAFRI, neboli trojkombinace: Komenský, Makarenko, Frištenský. Tak se
stalo, že mí potomci z prvního manželství nosí stigmata výchovy na
těle. Zpravidla jde o nenápadnou
jizvičku pod vlasy, když po štědré
facce narazili čelem na hranu
nábytku…
Starší rodičové, kteří povili
potomka s pomocí boží, Gravosanu

TRADIČNÍ VÝSTAVA
FOTOBRANÍ 2021
Již tradiční výstava prací členů
Fotoklubu Kroměříž s názvem Fotobraní, se uskuteční i letos. A její součástí bude i autorská výstava Miroslav
Pilát: Vzpomínky 75.
Vernisáž obou výstav v Domu kultury Kroměříž proběhne 7. října od
17 hodin. Tyto výstavy budou ve vestibulu a pravé klubovně DK otevřeny
do 31. října.
-ja-

PLAVECKÝ
BAZÉN

Nabízí velký bazén o délce
25 m a malý bazén,
jenž slouží pro výuku plavání.
Kromě koupání nabízíme
i možnost využít solárium,
masáže, ﬁnskou saunu,
ﬁtcentrum a parní saunu,
která je v ceně vstupenky
na plavání.
Více informací
www.szmk.cz,
tel.: 774 911 918, 576 777 926,
e-mail: bazen@szmk.cz.

nebo umělého početí, to je, panečku,
jiná káva!
Také my, v druhém manželství,
jsme si užili. Takové dítě je z pochopitelných důvodů rozmazlováno už
od narození. Když onemocní, běháme po kostelích a slibujeme Pánu
Bohu a všem svatým cokoliv, jen aby
se uzdravilo. No a jak roste, vše
dovoleno, puberta – pohroma atd.,
načež se dožadujeme, aby se o nás
ve stáří postaralo! Taková nehoráznost!!
Jeden příklad ze života: Bylo jí
šestnáct, povoleno má jít na „diskošku“, do půlnoci ať jsi doma!
Odbije jedna po půlnoci, pak dvě
a strach nás vyžene do města: Proboha, snad se jí něco nestalo? Ale
kdepak, ona vesele trsá, poněkud
ovíněná. Vyzvedneme ji a doma se
chystám k exekuci, když mi manželka – ten Mefisto – pošeptá:
„Jen si vzpomeň, jak jsi ji líbal
faldičky na prdýlce, když se narodila…“
Takže jen důrazná domluva…
Milí rodičové, pokud jsme něco
zanedbali, aspoň jim potichu a s láskou zahrozte pěstičkou: „Jen počkej
potomku, však život Tě naučí!!!“
Prarodič Dušan Pšenko st.

VINOTÉKA
Havlíčkova 814/67
767 01 Kroměříž
(ve vile u nemocnice)

www.vinoteka-kromeriz.cz

• sudová vína
• lahvová vína
• nealko nápoje
• doplňkový sortiment
• příjemné posezení

Festival plný jídla
I letos se v Kroměříži na Hanáckém
náměstí uskuteční dvoudenní festival
plný jídla. Hlavně burgerů, jak je i jasné podle názvu festivalu: Malej Burger festival.
Součástí akce, která se koná 1.
a 2. Října je i doprovodný program.
Vystoupení hudebních skupin, start
3. Ročníku kroměřížské rallye, pře-

Hledám spolehlivého brigádníka
pro roznos novin na sídlišti Slovan
v Kroměříži.
Tel.: 602 783 300

Dotace města pro Podzámeckou zahradu
Delší diskuze provázela při minulém jednání kroměřížského zastupitelstva žádost Správy Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži
o dotaci města. Nakonec pro schválení dotace ve výši 1 150 000 Kč hlasovalo 15 z 22 přítomných zastupitelů.
Odpůrci dotace upozorňovali
například na to, že peníze města by

měly být investovány především do
majetku města. Nebo že arcibiskupství se se státem, tedy s námi všemi,
o Podzámeckou zahradu soudilo
a když jim na údržbu scházejí peníze,
chtějí je po městu.
Většina zastupitelů si je však vědoma, že Podzámecká zahrada je jediný
skutečně velký park v Kroměříži, který je veřejně a zdarma přístupný.

Osobností města Holešova se stal Jaroslav Bachner
Stejně jako loni bylo v Holešově
posunuto vyvrcholení Dnů města
Holešova na září a tím i slavnostní
vyhlašování osobností města za rok
2020.
Osobností města Holešova za rok
2020 se stal Ing. Jaroslav Bachner,
který společně s Jaromírem Ondrušákem založili Bikemaraton Drásal,
na jehož organizaci se stále podílí.
I když loni oslavil 70. narozeniny, je
stále aktivní jako organizátor i jako
muzikant.
„Jaroslav Bachner patří k velmi
výrazným osobnostem města z mnoha
důvodů. Působí a vystupuje vždy velmi skromně a přátelsky, přitom zprivatizoval na začátku devadesátých
let jednu část Pilany Hulín a dokázal
ze slévárny vytvořit prosperující společnost a to i v dobách, kdy na naši
společnost doléhaly krizová léta. Kromě toho je velmi aktivním sportovcem
a spoluzakladatelem a především stále hlavní pořadatelskou osobností
Bikemaratonu Drásal. Navíc dokáže
svůj čas věnovat i hudbě – bluesovým
formacím a svým skvělým foukacím
harmonikám – a rodině, manželce
Daně a dětem,“ řekl o něm starosta
Holešova Mgr. Rudolf Seifert.

hlídka hasičské techniky, i pohádky
pro děti.
Nebude chybět ani soutěž o nejrychlejšího jedlíka. Vítěz loňské soutěže o největšího jedlíka spořádal
rekordní čtyři kila jídla!
Bližší informace o festivalu s vůní
a chutí grilovaného masa najdete na
www.malejburgerfestival.cz.
-i-

Město Holešov ocenilo i další své
občany. Ceny získali: Mgr. Ondřej
Machálek, Kryštof Vaněk, Mgr. Jakub
Nevřala, Matěj Eliáš, MVDr. Michael
Polášek a MVDr. Martin Polášek,
Mgr. Daniel Kolář, Adriana Buksová.
Z kolektivů byl vyhodnocen Parla-

ment dětí a mládeže města Holešova
a Hokejový klub Žopy.
Ceny in memoriam byly uděleny
třem holešovským osobnostem. Byli
jimi Ladislav Linda, Arnošt Pospíšil
a Jaromír „Ondra“ Ondrušák.
-ja-

A tisíce občanů města ho využívají
ke svým procházkám.
„Těžko vybudujeme nějaký park na
tak výhodném místě jako je Podzámecká zahrada,“ připomněl starosta
města Mgr. Jaroslav Němec a také
ocenil, že spolupráce města a zámku
pod novým vedením se v poslední
době hodně zlepšila.
Místostarosta Mgr. Vít Peštuka
potvrdil lepší spolupráci s církví
i v oblasti budování cyklostezek.
Někteří zastupitelé zdůraznili, že
zámek a zahrady patří mezi kulturní
památky UNESCO a město Kroměříži se tím často prezentuje. A také
by naši občané jistě nebyli rádi, kdyby v budoucnu došlo ke zpoplatnění
vstupu do Podzámecké zahrady, jak
se o tom v minulosti uvažovalo.
Dotace města přispěje na provedení mykologického průzkumu zahrady, na opravu parkové cestní sítě, na
pořízení a opravu laviček a odpadkových košů, na obnovu mlýnské
strouhy a techniku pro údržbu.

přijme pracovníky
na HPP pro montáž
slaboproudých
a silnoproudých
technologií.
Požadavky

• vzdělání v oboru, vyhláška
§ 50, bezúhonnost, ŘP sk.B.
Informace na tel. 573 334 707
nebo na e-mailové adrese:
esokom@esokom.cz.

Přednáška v muzeu
Další přednáška s názvem Setkání
s biotronikou se v Muzeu Kroměřížska uskuteční v sobotu 2. října od
9 hodin. O záhadách, osudu, zdraví
i cestě životem přednáší Tomáš Pfeiffer. Více informací získáte na
www,dub.cz.

Jana Janoušková

Osobnost Holešova 2020 Jaroslav Bachner (vlevo) spolu se starostou Rudolfem
Seifertem.

Kroměříž hledá kandidáty na cenu města
Kandidáty na Cenu města Kroměříže za rok 2021 mohou až do pondělí
11. října letošního roku navrhovat
občané, orgány města, zastupitelé,
právnické osoby, sdružení i jiné subjekty, které v Kroměříži působí.
„Ocenění je poděkováním města
významným osobnostem za rozvoj
a propagaci Kroměříže. Zastupitel-

stvo města Kroměříže je uděluje každý rok jedné osobnosti za podstatný
přínos v nejrůznějších oblastech a za
činy hodné občanské pozornosti,“
uvedla místostarostka města Daniela
Hebnarová.
Návrhy na oceněné za rok 2021 je
možné podávat písemně na adresu
Městský úřad Kroměříž, odbor Útvar

tajemníka, Velké náměstí 115: nebo
elektronickou poštou na e-mailovou
adresu zpravodaj@mestokm.cz. Nejzazším termínem pro doručení nominace je pondělí 11. října 2021.
Z kandidátů nominovaných veřejností vyberou zastupitelé města osobnost, která cenu získá. Udělení Ceny
města Kroměříže je spojeno s předáním čestného uznání, věcné ceny
a peněžní odměny. Laureátem může
být osoba starší 18 let, která žije či
působí v Kroměříži a významně se
přičinila o její rozvoj a propagaci.
Cena města Kroměříže se uděluje
od roku 2009. Jejími nositeli jsou:
Jan Štěpánek, Jaromír Hnilička, Josef
Kvapilík, Karel Janeček, Antonín
Lukáš, Sylviane Brazillierová, Eva
Nováková, Evžen Petřík, Jitka Dvořáková, Josef Olišar, Zdeňka Skaličková a Stanislav Kratochvíl.

Stavební firma SPORT Construction a.s.,
Altyře 582, Kroměříž

nabízí volné pracovní místo na pozici

samostatné účetní.
Praxe nutná, nástup dle dohody,
životopisy zasílejte na e-mail: manaskova@ekkl.cz.

Šárka Kučerová

Nová výstava v zámecké věži

Rytina s nejstarším pohledem
na město Kroměříž.

Chcete-li vystoupat 157 schodů pro
zhlédnutí výstavy, která byla za účasti
polských hostů otevřena 21. září
v zámecké věži v Kroměříži, máte
možnost až do konce října.
Tato nová výstava ve věži Arcibiskupského zámku Kroměříž sleduje
pohnuté osudy polského heraldika,
genealoga a básníka Bartoloměje

Paprockého z Hlahol. Ten po nuceném odchodu ze své vlasti roku 1588
žil v českých zemích. Z toho téměř
deset let na dvoře olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského.
Právě zde napsal své nejznámější
dílo – Zrcadlo slavného Markrabství
moravského, ve kterém najdeme historii tehdejších slavných moravských

rodů a královských měst. V uvedeném
díle je mimo jiné i zahrnuta rytina
Jana Willenberga s nejstarším známým pohledem na město Kroměříž.
Prohlídku výstavy pak můžete spojit s výhledem na město. Pro ještě lepší
výhled je ale třeba vystoupat další
schody…
-ja-
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Ženy putující po azylových domech
Místní firma před časem zaměstnávala Romku, která v krizové situaci
získala bydlení v Azylovém domě pro
ženy a matky s dětmi Kroměříž. S její
prací byli ve firmě spokojeni a také
mladá žena chtěla ve firmě zůstat.
Pomáhali jí proto hledat v Kroměříži
pronájem, ale to se nepodařilo.
I když ženě v azylovém domě
pomohli vyřídit žádost nadaci Terezy
Maxové, na jejímž základě pak získala příslib vyplacení 30 000 korun
jako příspěvek úhrady nájemného či
kauce, bylo to k ničemu.
Ukázalo se, že i s papírem, potvrzujícím proplacení uvedené částky, bylo
nemožné nějaký pronájem v Kromě-

říži pro Romku sehnat. Tedy asi kromě bydlení na Děvíně. Jenže tam by
nešla ani za nic. Nechtěla zase s návratem do romské komunity, obývající
většinu bytů v Děvíně, spadnout zpět
do krize.
Takže když bydlení v Kroměříži
nenašla ani s pomocí kolegyň z práce,
šla do azylového domu v jiném městě.
Podle zákona totiž mohou být ženy
nebo matky s dětmi v azylovém domě
pouze jeden rok. Lhůtu lze prodloužit
jen ve výjimečných případech. Například když smlouva končí matce
v květnu, ale školní docházka jejímu
dítěti až v červnu.
Vedoucím uvedeného azylového

domu je Mgr. Libor Jarmar. Ten
potvrzuje, že ženy od nich do Děvína
v naprosté většině nechtějí. A když
v Kroměříži neseženou jiné bydlení,
raději odcházejí do dalšího azylového
domu. I když svým klientkám vyřizují
přísliby z nadace bez problémů,
v Kroměříži je to většinou zcela zbytečné.
„Jinde to ale funguje. Měli jsme
třeba romskou klientku, která na
základě příslibu z nadace bez problémů získala nájemní byt v Olomouci. A přitom měla dvě děti a třetí na
cestě,“ uvedl Mgr. Jarmar z azylového Ubytovna Děvín je v Kroměříži notodomu, který v Kroměříži provozuje ricky známá problémy v chování svých
Charita.
Jana Janoušková nepřizpůsobivých nájemníků.

Proč nechtějí majitelé bytů ubytovat Romy?
Proč bylo nemožné sehnat v Kroměříži přes realitní kanceláře pronájem alespoň malého bytečku nebo
garsonky pro mladou romskou ženu?
Jednoznačná odpověď je, že majitelé
bytů nejsou ochotní ubytovávat
Romy. Pro špatné zkušenosti z minulosti.
Když to totiž dříve oni či jejich známí udělali, stávalo se, že pak v bytě
místo dvou lidí bydlelo i 15. A stížnosti sousedů nejen na hluk byly
pochopitelné.
Rovněž byly časté případy, že když
ubytovali žadatele s příslibem od
některé z nadací, potvrzující proplacení 30 000 korun na nájemné, tak

když došly dotace, nájemníci přestali
platit. A u některých z nich byl pak
problém je vystěhovat. V nejhorším
to museli majitelé bytů řešit soudní
cestou, což vše protahovalo.
Možná někteří namítnou, že je to
od majitelů nájemních bytů rasismus.
Jenže proč tedy nemají realitky problém zajistit nájemní bydlení třeba pro
Vietnamce? Protože ti se vesměs chovají zcela jinak a navíc jsou pracovití,
nájem platí řádně.
Také pověst ubytovny Děvín, nazývané často Dům hrůzy, je v Kroměříži
notoricky známá. Mnozí z jejích obyvatel jsou romského původu. Romové
si svoji pověst velmi často poškozují
sami. A důsledky toho se bohužel silně dotýkají i těch z nich, kteří chtějí
žít slušně a pracovat. Ti to pak mají
opravdu těžké…
-ja-

Pro bezpečnost
informačních systémů
Řada měst má podobné problémy,
které musí řešit. A to něco stojí. Aby
město Kroměříž šetřilo své finanční
prostředky, vstoupilo do spolku Otevřená města. Města si v něm nejen
předávají zkušenosti. O náklady,
například na softwary, se pak podělí.
Je to pak výrazně levnější než sólo
pořízení podobného produktu pro jedno město.
Kroměříž ve spolku Otevřená města zastupuje místostarosta Vratislav
Krejčíř. Jako bývalý „ajťák“ si pochvaluje nejnovější výhodu, kterou město
Kroměříž využilo díky svému členství
ve spolku. Jedná se o monitoring zranitelnosti informačních systémů.
„Kybernetické útoky jsou bohužel
běžné. Na radnici je i 85 tisíc takových
útoků za den, kdy se nám snaží prolomit brány a hesla. Snažíme se ochránit svá data a data našich občanů,“
vysvětlil místostarosta Krejčíř, proč
je třeba věnovat zvýšenou pozornost
ochraně informačních systémů.
Hackeři jsou nemilosrdní. Při svých
útocích nevynechávají ani města
a dokonce ani nemocnice, a to i v nejhorším covidovém období.
-ja-

Případ hackera
Péti Porsche
Když v roce 2014 začaly chodit státu výhružky hackera, že zde rozšíří
virus Ebola, stát mu nevyplatil požadovaných 7,5 tisíce bitcoinů. Dnes
toto množství kryptoměny představuje
částku přes osm miliard korun, tehdy
to bylo „jen“ za desítky milionů
korun.
Podle hygieniků by ale musel někdo
nakažený tímto virem do země přicestovat, takže hrozba nebyla brána zcela
vážně. Jenže pak začaly na některé
úřady či politikům přicházet zásilky
s jedem na bázi kyanidu a s dalšími
výhružkami.
Rozjelo se vyšetřování a byli zjištěni
dva najatí odesílatelé. Policie podezírala muže z Opavska, žijícího v Praze „na vysoké noze“, přezdívaného
Péťa Porsche. Ale chyběly nezvratné
důkazy. Tento hacker šel nakonec
sedět na čtyři roky jen za phishing,
tedy lákání hesel a platebních údajů
přes internet.
Jenže pak byl obžalován znovu.
Policistovi, který pracoval na jeho
případu, totiž nabízel úplatek v hodnotě přes 300 milionů korun za obstarání zabaveného harddisku počítače.
Měl v něm zakódovaná data k 3 200
bitcoinů. Jenže policista to nahlásil.
Pokus o podplácení byl ohodnocen
dalším tříletým trestem.
Dnes se značná část kriminality
přesunula do kyberprostoru. Internetové podvody, krádeže dat z kreditních
karet, falešné e-shopy a další, jsou
stále běžnější. Protože se kyberzločinci stále ve větší míře snaží narušit
chod úřadů, firem, okrádat pomocí
internetu lidi, získávat citlivé informace, které lze zpeněžit, je téma bezpečnosti informačních systémů stále
více aktuální.
-ja-
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Kdo kazí pověst Aeroklubu Kroměříž?
Covid-19 způsobil letos problémy
se shromažďováním ve spolcích a tak
byly mnohé výroční členské schůze
přeloženy až do pozdějších termínů.
I
v
Aeroklubu
Kroměříž
(dále AKKM) došlo ke schůzi až
12. 6. 2021. Kromě jiného se na ni
řešilo několik zajímavých bodů. Příspěvky členů byly sníženy na
4 000 Kč za rok. Nelze než blahopřát
AKKM za hospodaření, které mu to
umožnilo. Určitě byl tento bod téměř
všemi nadšeně schválen. Příspěvek
ostatních uživatelů letiště na sečení
trávy však zůstal 4 500 Kč/os, rok.
I když někteří, z několika desítek uživatelů, požadují jeho vyúčtování, nic
takového AKKM dosud neprovedl,
takže se nikdo nedověděl, kolik se na
sečení vybere a kolik se za ně vydá.
Slušný spolek by takovou informaci
měl uživatelům letiště poskytnout.
Nikdo samozřejmě nechce, aby za něj
AKKM na sečení doplácel, ale účetnictví by mělo být vedeno korektně

a spravedlivě. Mezi uživateli je totiž
i firma pana M. Rakušana, která zde
provádí zalétávání letadel a měla by
platit příspěvek na sečení trávy 10 000
Kč/rok. Na schůzi byl pan M. Rakušan upozorněn, že dosud nikdy nic
nezaplatil a za několik let činnosti své
firmy tak dluží AKKM značnou částku. Myslíte, že vedoucí funkcionář
své pochybení uznal a členům se
omluvil? Svedl vinu na účetního a věc
rychle shodil se stolu.
Taky se jednalo o obnově mého
členství, o které jsem v roce 2012 přišel, když jsem jako předseda revizní
komise upozornil na podvody páchané vedením AKKM. Při mém vyloučení byl porušen zákon a já se snažím
osvětovou činností systematicky pracovat na zlepšení zdevastované morálky, která nyní v AKKM panuje. Účastníci schůze mi sdělili, že jim pan M.
Rakušan oznámil: „Takoví jako je
Kuchař se dříve stříleli“. Patrně tím
chtěl vyburcovat ochabující nenávist

k mé osobě. Některým však přeběhl
mráz po zádech. Stateční lidé se totiž
střílejí pořád. Nechystá se zde něco?
Předseda AKKM Ing. Jan Zona
k tomu prý dodal: „Kuchař si chodí
každých 14 dní stěžovat na město
Kroměříž.“ Taková lež v pravý okamžik potěší každého, kdo ji chce slyšet.
A jak dopadlo hlasování o mém členství? Do dnešního dne mi AKKM
žádnou zprávu nepředal, čímž porušil
své platné stanovy. Dokonce ani předseda AKKM Ing. Jan Zona mi po dvou
měsících neodpověděl na žádost
o schůzku k projednání smlouvy
o užívání letiště a výši poplatku. Myslíte, že si lze někde na chování AKKM
stěžovat? Třeba majiteli našeho letiště,
městu Kroměříž, nebo na lampárnu?
Zatím to vychází nastejno.
Karel Hickl je sběratelem sportovKdo se jednou postaví na stranu ních novin, časopisů, knih, almanazla, těžko si přiznává svůj omyl. Chce chů, ročenek, plakátů, fotografií a dalto odvahu.
ších materiálů ze světa sportu.
Po příchodu do Kroměříže v roce
Ing. Oldřich Kuchař, -i1987 se stal fanouškem fotbalové
Hanácké Slavie a začal se více zajímat
o její historii. Přesto, že se jedná o tradiční slavný moravský fotbalový klub
1. října Taberna golf club, takže příští s bohatou minulostí (hlásí se k roku
společná snídaně bude až 15. října. založení 1903, jiné zdroje uvádějí jako
Minulého setkání se bohužel rok založení 1919) klub nemá žádný
nezúčastnila zakladatelka Taberny. archiv. Lze obdivovat pouze několik
„Předpokládala jsem, že nás z porod- zarámovaných prvorepublikových
nice pustí už ve čtvrtek, tak jsem si fotografií a sbírku pohárů.
myslela, že to stihnu. Ale příště přijdu
A tak se dal pan Hickl do pátrání
i s malým Mariánkem,“ uvedla a později k doplňování archivu o jedIng. Jarmila Elznerová.
-ja- notlivé sezony, utkání, hráče, trenéry,
funkcionáře a podobně. Impulsem
pro další hledání v historii byla žádost
AC Sparty Praha o natočení krátkého
spotu o nejslavnějším kroměřížském
hráči Jožkovi Silném u příležitosti 125.
výročí založení pražského klubu v roce
2018. Zásluhou Aloise Oldřicha
Novotného vznikl na Bajdě v režii známého fotbalového komentátora Tomáše Radotínského krátký film. Postaven
byl na rozhovoru s pamětníkem
MUDr. Vladimírem Mikulou CSc.,
který slavného fotbalistu osobně znal.

Pátrání v historii kroměřížského fotbalu

Přátelská atmosféra na podnikatelských setkáních

Již pár let pořádá spolek Clientela
z.s. - Taberna podnikatelská setkání
svých členů a hostů. Tabernu založila
Ing. Jarmila Elznerová.
Pravidelné snídaně se konají každý
druhý pátek v prostorách firmy Garde
Clientela na Komenského náměstí
v Kroměříži. Setkávají se zde členové
Taberny a jejich hosté. Někdy se přihlásí i lidé, kteří chtějí začít podnikat
a mají zájem načerpat nové zkušenosti.
Tato setkání podnikatelů nejsou
o obchodních jednáních, ale spíše
o předávání rad, informací a snaze
pomáhat si navzájem. Krátké přednášky, které jsou součástí každé snídaně, si členové Taberny dělají většinou sami na aktuální témata. Chodí
sem rádi. Vždy, když jim to pracovní
povinnosti dovolí. Není se čemu divit.
Panuje zde přátelská atmosféra.

Paní Irena, která byla na tomto
setkání 17. září poprvé jako host, se
hned zapojila do diskuze a po skončení akce mi řekla: „Jsem ráda, že je
v Kroměříži takové uskupení podnikatelů, kteří si na nic nehrají. To setkání bylo moc příjemné a mám spoustu
nových informací.“
Nyní členové spolku organizují na

Díky snímkům a textům z časopisů
z dvacátých a třicátých let minulého
století, byla připomenuta kariéra slavného útočníka, a také jeho působení
v konkurenční SK Slavii Praha, ve
francouzském SC Nîmes, v Bohemians Praha a v Hanácké Slavii. Dále
úspěšná reprezentační kariéra
(51 zápasů a 28 branek) a členství
v prestižním Klubu ligových kanonýrů
(1. československý hráč, který dosáhl
hranice 100 gólů). Vzpomenut byl
i jeho podíl na stříbrných medailích
z MS 1934 v Itálii.
Ve spolupráci s Aloisem Oldřichem
Novotným, který již léta píše postřehy
z historie Kroměříže do INFOnovin
pod názvem Bajdovské fiftýnky,
Ing.Antonínem Knapkem a funkcionáři SK Hanácká Slavia Kroměříž se
panu Hicklovi postupně daří doplňovat historii klubu včetně cenných fotografií. Poděkování za spolupráci patří
bývalým hráčům a rodinným příslušníkům bývalých hráčů a funkcionářů.
„Není problém najít nějakou novější
informaci z Hanácké Slavie, je ale
problém najít třeba něco z roku 1925.
Byl bych velmi rád, kdyby někdo z čtenářů INFOnovin měl jakékoliv materiály, vztahující se se k historii Hanác-

ké Slavie, kdyby je poskytl alespoň
k okopírování,“ uvádí Karel Hickl.
Velmi by to pomohlo nejen k detailnějšímu zpracování historie klubu, ale
možná některé získané informace
mohou být použity v našich dalších
článcích nebo v připravované Síni slávy HS Kroměříž. Byli již schváleni
členové této síně slávy. Podle Radovana Budína jejími členové jsou:
Josef Silný (hráč), Eduard Šabatka
(hráč), Josef Hamrla (trenér, funkcionář), Pavel Kratochvíl (funkcionář),
Zdeněk Humpa (hráč, trenér), Jaroslav Strašák (hráč, trenér) a Rudolf
Drye (hráč, trenér).
Jana Janoušková

Prosíme majitele materiálů
z historie Hanácké Slavie
Kroměříž nebo o jejích hráčích
a trenérech, aby je poskytli
k laskavému zapůjčení.
Bližší informace na tel. 604 290 536

Chcete prodat Váš ojetý vůz?
AUTOSHOP PAULUS je pro vás ta správná volba.
Kromě prodeje nových a ojetých vozidel
zajišťujeme také výkup vozidel za hotovost nebo
na protiúčet. Vykupujeme všechny typy vozidel
a karoserií do 3,5t. Ozvěte se nám a v případě
zájmu o vámi nabízený vůz Vám nabídneme
reálnou výkupní cenu stanovenou za použití
moderního oceňovacího softwaru. Pokud máte
zájem o prodej vašeho stávajícího vozu,
neváhejte kontaktovat naše prodejce na
telefonu 573 501 870.

Jak probíhá výkup?

3
Sjednání termínu kontroly

1
Kontaktujete nás
s nabídkou a základními
informacemi
(Na telefon 573 501 870, nebo email
skodaplus@paulus.cz)

2
Naši vyškolení prodejci se
Vám ozvou zpět s více
informacemi
Naši prodejci se Vám v co nejkratší
době ozvou zpět.

V případě zájmu o výkup vozu se
domluvíte na
termínu prohlídky vašeho vozu.

4
Kontrola vozu
Naši vyškolení prodejci prověří Váš
vůz po technické a legislativní
stránce.

5
Platba

AUTOSHOP PAULUS spol. s r. o. Hulínská 3221 Kroměříž

Odpovídá naše nabídka vaší
představě? Pokud ano, dojde
k podpisu smlouvy.

 Peníze ihned v hotovosti
 Rychlé ocenění vozu a profesionální přístup

 Doplatíme za Vás úvěr nebo leasing
 Administrativu vyřídíme za Vás

 Výkupní bonus při nákupu nového vozu
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Obědy zdarma pro školáky

Projekt obědy zdarma dětem ze
sociálně slabých rodin je nejvíce využíván ve školách Moravskoslezského
kraje. Například jen v Opavě má v rámci tohoto programu obědy zdarma 357
dětí. V Kroměříži, která má o téměř
polovinu obyvatel méně, je do programu zapojena jediná škola. Je jí ZŠ
Oskol, kde jsou poskytovány obědy
zdarma 18 dětem.
Úplně první školou v našem regionu,
která se do projektu přihlásila, je 3. ZŠ
Holešov. „Hned když byla v roce 2016

možnost se zapojit, šli jsme do toho.
Priorita byla pomoci dětem. Nejprve
jsme vše vyřizovali přes nadaci
Women for women a jakmile to rozjel
krajský úřad, přešli jsme pod kraj.
Rodiny, jejichž děti budou dostávat
obědy zdarma, nám vybírá úřad práce,“
uvedl ředitel školy Mgr. Ivo Junášek.
Hned v následujícím roce se do projektu zapojila ZŠ Hulín. Její ředitelka
Mgr. Hana Fuksová uvádí, že nebyl
problém se do projektu zapojit, i když
připouští, že s tím byla spousta papí-

rování. Jsou daná kritéria výběru dětí.
V roce 2017 bylo projektem podpořeno 11 žáků, v letošním školním roce
je jich 24. Paní ředitelka zdůraznila
zachovávání anonymity těchto dětí.
Například školy v Chropyni aZdounkách nevyužívají projekt obědy zdarma.
Zajímavostí však je nezájem ve Zdounkách ze strany rodičů. Ředitelka školy
Mgr. Lenka Beranová vysvětluje, že
oslovila rodiče dětí, jejichž děti by připadaly v úvahu mít možnost obědů
zdarma. Ale neměli zájem, přestože jim
uvedla povinnou zásadu anonymity.
Jana Janoušková

Pomoc školním dětem s obtížemi
Když Rodinné centrum Kroměříž
otevřelo Středisko výchovné péče pro
děti s nejrůznějšími poruchami chování a učení, přijaly to kroměřížské
základní školy s nadšením. Není to
pro ně žádná konkurence, ale naopak
velká pomoc.
Nikomu se předtím do tak obtížného úkolu nechtělo a pro ředitelku
Rodinného centra Bc. Elišku Petruchovou to byla výzva. Záměru založit
takové zařízení stacionárního typu se
zhostila perfektně. Výrazně k tomu
přispělo i vedení města Kroměříže,
které poskytlo finanční prostředky.
Dnes již po zkušenostech s fungováním Střediska výchovné péče celodenní
formy v Rodinném centru lze říci, že
v pomoci dětem s různými obtížemi
předčilo původní očekávání. Mnohé
děti po 40denní docházce do tohoto
školského zařízení se zlepší nejen v projevech chování, ale často pak dosahují
lepších výsledků i v učení.
Podle ředitelky Petruchové je dlouhý výčet obtíží, kvůli kterým jsou děti

doporučovány k pobytu ve Středisku
výchovné péče, které je v budově
Rodinného centra na Kollárové ulici
Kroměříž. U dětí jsou to různé poruchy chování a učení, úzkostné stavy,
hyperaktivita, ADHD, poruchy pozornosti a mnohé další. Někteří z žáků
mají za sebou traumatické životní
zážitky nebo šikanu, obtíže v sociálním kontaktu. Objevují se i závislosti
na počítači nebo telefonu.
S množstvím nejrůznějších poruch
u dětí je velmi důležitý individuální
odborný přístup. Není to jednoduché.
Naštěstí jsou zde odborníci, kteří to
zvládají dobře. Výhodou je, že se
nejedná o velké třídy, jako v běžných
školách. Takže lze s každým dítětem
pracovat individuálně a se specializovaným odborným přístupem.
Důležitá je také maximální spolupráce s rodiči, kteří obdrží odborné
rady a naučí se postupy, jak potíže
svých dětí zvládat a překonávat.
Je to mravenčí práce, ale má výsledky. Stačí si projít hodnocení ze základ-

ních škol a dalších organizací, se kterými Rodinné centrum a jeho SVP
spolupracuje. Na ukázku je zde citace
alespoň z jednoho dopisu:
„Pobyt žáků školy ve SVP je vždy
k jejich prospěchu, po návratu do školy zaznamenáváme výrazné zlepšení
jejich chování a zvládání následného
vzdělávání ve škole. Výborná je nejen
spolupráce při výměně informací
o jejich pobytu ve vašem zařízení
a následném návratu do školy, ale
i pomoc a spolupráce při jednání se
zákonnými zástupci dětí a ostatními
zainteresovanými institucemi. Velké
poděkování patří všem zaměstnancům, kteří se o děti starají.“ Toto bylo
posláno z kroměřížské ZŠ Komenského.
Je skvělé, že v Kroměříži pracuje
takové zařízení, jako je Středisko
výchovné péče v Rodinném centru.
Čím dříve totiž děti s obtížemi dostanou odbornou pomoc, tím vyšší je
šance na zlepšení.
Jana Janoušková

Je víc názorů na modernizaci vepřína
Na modernizaci vepřína v Těšnovicích je pochopitelně víc názorů.
Před pár dny mi volala seniorka
z Lutopecké ulice v Kroměříži, která
ale nechce být jmenována.
Uvedla, že je vegetariánka a je jí
líto těch prasat, která ve vepříně jsou.
A i když sledovala na internetu

záznam z webináře, který pořádala
europoslankyně Ing. Michaela Šojdrová, nepřesvědčily ji ani záběry
z nizozemské farmy.
Paní argumentovala, že používání
praček vzduchu zvýší spotřebu elektrické energie. A i kdyby byly na střechách hal vepřína v Těšnovicích solár-

ní panely, zvýší se tím uhlíková stopa.
Seniorku hlavně zajímalo, kam
z vepřína vozí pašíky na smrt. Podle
ředitele SZP Těšnovice Marka Dluhoše se jejich prasata vozí nejvíce na
jatka v Holešově.
-ja-

Zlatý oříšek pro talentované děti
Znáte děti, dobré ve sportu, matematice, tanci, jízdě na koni, krásně
malují, zpívají či recitují a jsou věku
od 6 do 14 let? Zlatý oříšek Zlínského
kraje pro ně to pravé! Do 28. září 2021
mohou sebe nebo celý kolektiv přihlásit na www.zlatyorisek.cz/zlinskykraj a počkat, jestli budou vybráni
mezi 12 finalistů. Z těch pak odborná
porota při slavnostním finále, které
se bude konat na podzim v Holešově,
zvolí tři vítěze.
Celostátní talentová soutěž Zlatý
oříšek je největší svého druhu, navíc
nemá žádné kategorie, omezená je
pouze věkem. Již více než deset let

se v rámci ní každý rok oceňuje desítka nejtalentovanějších dětí či dětských
kolektivů v republice. Slavnostní finále každoročně vysílá na Nový rok
Česká televize a Český rozhlas. Děti
v rámci soutěže nejen získají originální sošku s ptáčkem, který drží zlatý
oříšek v zobáčku, ale také finanční
odměnu. Ta jim pak většinou slouží
k úhradě nákladů spojených s jejich
koníčkem.
„V rámci soutěže však děti především získávají publicitu. Jejich profily
jsou zveřejněné na našich webových
stránkách, jsou v televizi, v rádiu,
v novinách. Takový mediální zájem

by si samy jen těžko zajišťovaly. Díky
zviditelnění pak mohou například
začít spolupracovat s nejrůznějšími
zajímavými subjekty, více si jich také
všímá město, ze kterého pochází,“
vysvětlil ředitel talentové soutěže Zlatý oříšek Jiří Kotmel.
Smyslem krajského předkola Zlatého oříšku ve Zlínském kraji je zejména užší spojení talentovaných dětí
s městy a obcemi, ze kterých pocházejí. Ideou je, aby se samosprávy
o děti staraly, podporovaly je, spolupracovaly s nimi. Z krajského kola tři
vítězové postupují do celostátního
finále.
Mgr. Jarmila Vaclachov

Ing. Michaela Šojdrová: Používání moderních technologií považuji za samozřejmé
Europoslankyně Ing. Michaela Šojdrová ve snaze přispět k získání
odpovědí odborníků na řadu otázek, týkající se možné modernizace
vepřínu v Těšnovicích, navštívila několik farem a uspořádala webinář.
Jak se nyní dívá po konzultacích s odborníky na problematiku? I o tom
bude následující rozhovor s europoslankyní.
Poté, co na jaře spolek Hortus
Moraviae žádal město Kroměříž
o další peníze na soudní jednání
proti záměru SZP Těšnovice, slíbila
jste uspořádat exkurzi do moderních nizozemských farem. To ale
kvůli covidové situaci není vhodné.

Uspořádat proto setkání s odborníky přes internet byl dobrý nápad.
Co vás v diskuzi nejvíc a
Bylo to celé natolik zajímavé, že
to stojí za zhlédnutí i napodruhé, proto
nabízím videozáznam na mém webu.
Zaujalo mě například to, jak podobné

problémy naši a nizozemští chovatelé
prasat řeší i když jsou velikostně rozdílní. Dokonce jeden z těch podniků
používal stejnou technologii na čistění
vzduchu jako v Unčovicích a dobře
její fungování vysvětlil. Hlavně se
mi líbil přístup těch chovatelů. Neměli
potřebu něco lakovat narůžovo, protože ta jejich práce je těžká a není dnes
vůbec moc zisková. Jsou to prostě farmáři, kteří chtějí uživit své rodiny,
dávají práci lidem a produkují maso,
o které je zájem. A je na nich vidět
i to, že chtějí, aby zvířata žila v dobrých podmínkách. Používání moderních technologií považují za samozřejmé, jak v Holandsku, tak u nás.
Pračky vzduchu jsou samozřejmostí.
Těšnovice jsou v tomto opravdu skanzen. Také mě překvapilo, že zástupce
Hortus Moravia, který byl přihlášen,
nevznesl žádný dotaz nebo komentář,
protože měl příležitost. Mně šlo o to,
abychom se o tomto vážném problému bavili otevřeně a abychom se zkušenými chovateli hledali to nejlepší

řešení, v zájmu všech. Dohadování
přes média nic nevyřeší.
Předtím jste navštívila vepříny
v Hostěradicích a Unčovicích. Stěžují si tam lidé na zápach?
O žádných stížnostech nevím
a musím říct, že oba vepříny na mě
působily moc dobrým dojmem. Jsou
velmi blízko obytné zástavby, dokonce i nové výstavby, takže musejí pračky používat a kvalitu ovzduší hlídat.
Myslím si, že se jim to daří, a že nikdo
z vedoucích těch podniků neměl
zájem něco zamlčet, vždyť bychom
se to stejně dověděli a za tu ostudu by
jim to nestálo.
Odpůrci jistě namítnou, že v Hostěradicích mají osm tisíc prasat
a v Unčovicích ještě méně. V Těšnovicích je jich přes devět tisíc
a díky modernizaci chtějí počty
zdvojnásobit. Vidíte riziko, že by se
mohla situace zhoršit?
To opravdu záleží na tom, zda použijí správnou technologii a budou se
o ni starat. To ostatně ukázaly i ty pre-

zentace. S velikostí je to složitější.
Mně se zdvojnásobení zdá taky hodně, ale jen do té doby než se podívám
na statistiky a konkurenci třeba právě
z Holandska. Naše soběstačnost v produkci vepřového masa není ani 50
procent! Většinu vepřového dovážíme
a to mi připadá hodně neefektivní.
Pokud vím, tak se modernizace a zvětšení kapacit těšnovického vepřína
dělá právě se záměrem zabudování
praček vzduchu. Takže tím by se měla
situace s ovzduším naopak výrazně
zlepšit.
A co vyloučení případných rizik?
Pokud se jedná o vyloučení rizik,
to posuzují úřady. Bez vyloučení rizik
by podnik nedostal stavební povolení.
Od toho si tyto úřady platíme. V obou
podnicích, které jsem navštívila, nám
potvrdili, že pračky jsou dobrým řešením a samozřejmě musejí odpovídat
kapacitě. O velikosti to není, ale je to
o technologii a správné údržbě. Nejde
jen o čistý vzduch, ale také o šetrné
zacházení s vodou a využívání dešťové

vody. Pokud by vepříny vypadaly
a fungovaly jako v Unčovicích, bylo
by radost se na ně dívat a nikomu by
nevadily.
Za rozhovor poděkovala
Jana Janoušková
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Pro cyklisty

Stavební firma SPORT Construction a. s.,
Altyře 582, Kroměříž

Svářeč metoda MIG/MAG,WIG/TIG
Přijmeme svářeče do strojní výroby.

Jistě si mnozí všimli, že v Kroměříži přibývají na vozovkách namalovaná dopravní značení pro cyklisty
kvůli vyšší bezpečnosti. Již brzy
budou i v ulicích Na Lindovce a Lutopecké. Místostarosta Mgr. Karel Holík
uvedl, že zde bude v některých místech i bezpečnostní protismykový
nátěr. Široké vozovky totiž svádějí
k rychlé jízdě. Zakázka bude hotová
v říjnu.
-ja-

Požadavky:
I Svářecí průkaz (MIG-MAG, WIG-TIG)
I Práce podle výkresové dokumentace
I Aktivní přístup k práci, samostatnost,
spolehlivost, flexibilitu
I Praxe vítána
Životopisy zasílejte na e-mail: vincourek@ekkl.cz.

Řádková inzerce

ZIMNÍ STADION

Nabízí umělou ledovou plochu,
kterou můžou návštěvníci využít
buď aktivně (bruslení veřejnosti,
školka bruslení) nebo pasivně –
jako diváci hokejových utkání.

Objednávky
plošné inzerce na
redakce@infonoviny.cz

RAJSKÁ ZAHRADA PŘESTĚHOVÁNA

Stále více lidí se zajímá o to, jak žít
zdravěji nebo vyřešit různé zdravotní
problémy bez chemických léků. Proto
je také stále více těch, kteří navštěvují
prodejny zdravé výživy, ve kterých
seženou produkty, které supermarkety
či jiné klasické obchody nenabízejí.
Jedním z těchto obchodů, který
zdaleka není pouze zdravou výživou,
je RAJSKÁ ZAHRADA v Kroměříži.
Její příznivci jistě již zaregistrovali,
že se RAJSKÁ ZAHRADA v létě přestěhovala do nových prostor na kroměřížském Riegrově náměstí, naproti
antikvariátu (vedle zmrzliny).
V nabídce mají pestrý výběr nejrůznějších přírodních doplňků stravy
bez chemie a konzervantů, esenciální
oleje, bylinky, koření, přírodní kosmetiku a další produkty v rámci programu ,,EKO DOMÁCNOST“.
Podle majitele je největší zájem
o MIXIT, potravinové doplňky, SON-

NENTOR, Pavlovovy kapky, tinktury
V RAJSKÉ ZAHRADĚ navíc nyní
od paní Podhorné, medicinální houby chystají pro návštěvníky hned celou
MYCOMEDICA nebo přírodní řadu zajímavých novinek, ale o tom
výrobky pana Hádka.
zase někdy příště.
-i-

TENISOVÉ KURTY

U ZIMNÍHO STADIONU V KROMĚŘÍŽI

Nabízíme: Dva tenisové kurty
a dva kurty na nohejbal
nebo volejbal.
Pronájem kurtu:
100 Kč na hodinu.
Více informací
www.szmk.cz, tel.: 777 411 918

Řádkovou inzerci můžete podat v prodejně rodinné pražírny
Káva Kroměříž, která je v kroměřížské Šafaříkově ulici.
Otevírací doba je zde Po–Pá
8.30–12 h, 12.30–17 h.
Ceník: 1 řádek nekomerční
15 Kč, komerční 25 Kč (+ DPH
21 %). Rámeček: příplatek
20 %, bílé písmo na černé ploše:
příplatek 100 %. Vše plus DPH
21 %.

BYTY, PRONÁJMY, GARÁŽE
• Koupím dvoupokojový byt v Kroměříži. Tel. 702 266 347.
REAIA consulting s.r.o.
Realitní a znalecká kancelář
Velké náměstí 48, Kroměříž
573 336 936, 603 854 884,
www.reaia.cz

• Z pozůstalosti po letcích, vojácích,
vysokých funkcionářích apod. koupím vyznamenání, odznaky, průkazy,
písemnosti, foto, části uniforem, apod.
Tel. 608 420 808

PRONÁJMY NA BYDLENÍ
(cena/měsíc)
쐍 BT 1+0, KM Švabinského nábř.
34 m2, 4 900 + en.
쐍 BT 3+kk KM Nám. míru,
9 500 + en.
쐍 BT 3+1 Hulín, po rekonstr.,
9 500 + en.
POZEMKY
쐍 KM Horní zahrady, zahrada
1 400 m2, 1 850 000 Kč.
쐍 Mistřín, lesní pozemek 2 560 m2,
150 Kč/m2

• PRODÁM dětskou autosedačku
pro dítě 0 – 1 rok. Málo používaná.
Cena 700 Kč. Tel. 602 783 300.

www.reaia.cz
Oceňování, reality, pojištění.
REAIA! „Můžete důvěřovat…“.

RŮZNÉ

Jablečný den přinese zábavu i poučení
Kroměřížská radnice chystá na
sobotu 16. října Jablečný den spojený
s farmářskými trhy. „Návštěvníci
budou moci ochutnat různé výrobky
z jablek, včetně moštů, prohlédnout
si výstavu plodů starých odrůd a také
si užít připravený kulturní program,“
uvedla místostarostka Daniela Hebnarová. Akce se uskuteční na Velkém
náměstí od 9 do 16 hodin, a to jen za
příznivého počasí a příznivé epidemické situace. Vstup je zdarma.
Jablečný den zájemcům představí
historii ovocnářství na Kroměřížsku
a výsledky mapování a pátrání po starých a krajových odrůdách jabloní
a hrušní. „Mnozí si jistě vzpomenou
na některé názvy odrůd, jako jsou
například Panenské české, Strýmka,
Kysňačka, Parména zlatá zimní nebo
Malinové Holovouské,“ poznamenal
Martin Posolda z odboru služeb, který
má na starost městskou zeleň. Podle

něj by se staré odrůdy mohly do krajiny vrátit v podobě extenzivně obhospodařovaných sadů a alejí.
„V dnešní době představují tyto
plochy v okolní kulturní krajině často
poslední místa, kde přežívá řada vzácných druhů rostlin a živočichů, neboť
v intenzivně zemědělsky využívané
krajině byla už většina původních přirozených biotopů těchto organismů
zničena,“ dodal Posolda. Staré a krajové odrůdy jsou navíc podle něho
odolné, plodné, rozmanité chuti
i vysokého obsahu vitaminů, které
často novější prošlechtěné odrůdy
jabloní a hrušní postrádají.
Jablečný den nabídne také workshopy, pohádku pro děti Sněhurka
a 7 trpaslíků, fotokoutek a soutěže.
Chybět nebude ani občerstvení. Akci
pořádá kroměřížská radnice a Zdravé
město Kroměříž ve spolupráci s dalšími partnery.
Jan Vondrášek

K ro m ě ř í ž s k ý

Týden kávy
2021

pražírně – Šafaříkova ulice (7:30–17:30)
pražírna Hulín – Náměstí míru 608 (7:30–16)
coffee bar v Tescu (8–19)
sleva 15% na kávu dne vpražírně – Šafaříkova
ulice (7:30–17:30)
pražírna Hulín – Náměstí míru 608 (7:30–16)
coffee bar v Tescu (8–19)

sleva 10% na alter nativní přípravu
kávyHario V60, moka konvičky,
a e ro p re s s , c h e m e x , m l ý n k y H a r i o
1. října – ecuador galapagy
4. října – kroměřížské palermo
5. října – honduras geisha
6. října – kroměřížské delicato
7. října – australia skybury
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