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Půjde kroměřížská nemocnice do kytek?
Záleží i na vás!
Pneuservis Jelšík, Těšnovice 37
Kroměříž, tel./fax: 573 342 311

Nákup – prodej – montáže – opravy

ŽALUZIE
Žaluzie horizontální i vertikální
lamel. shrnovací dveře,
sítě do oken a dveří.
Opravy i na počkání u zákazníka.
Vše za přijatelné ceny.
Dodávka a montáž do všech typů
oken a dveří.
Kontakty: 602 719 325
E-mail: panohul@seznam.cz

www.zaluzie-hulin.cz

Módou sezony je odložení politické
korektnosti, půjdu tedy s dobou. Po
dlouhých týdnech snažení se mi podařilo nahlédnout do dokumentu „Směry řízení nemocnic Zlínského kraje“,
který v Baťově mrakodrapu připravuje
krajská koalice. Dokument dlouho
neměli k dispozici ani krajští zastupitelé, neboť byl přísně střeženým
tajemstvím. Proč? Protože měl být
přijat bez humbuku, nenápadně, bez
možnosti jakýchkoliv připomínek.
Obsah dokumentu je pro laika dosti
nezáživný, ani odborně není nijak oslňující, spíše jsou to účelové proklamace, které se dají shrnout do několika vět. Hejtman Jiří Čunek & spol.
prosazují myšlenku, že v celém Zlínském kraji má být jedna kvalitní
nemocnice, samozřejmě Baťovka, do
které se bude přesouvat nejen superspecializovaná péče (budiž, ale taková
oddělení ve zbylých nemocnicích

Není za co se omlouvat
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Minulý měsíc mi přišel dopis od
vedoucího odboru sociálních věcí
a zdravotnictví města Kroměříže
Mgr. Radovana Klabala s požadavkem omluvy kvůli skutečnostem, uvedeným v říjnovém vydání INFOnovin. Tehdy v článku jsem poukázala
na lživá tvrzení pana Klabala, která
se dotýkala Rodinného centra (dále
RC) Kroměříž.
Jeho snaha dostat do Kroměříže
jiné poskytovatele sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
naštěstí nevyšla. Proč také tahat do
Kroměříže zařízení ne vyšší kvality
z jiného okresu, které třeba v minulosti při inspekci sociální služby
nesplnilo standardy kvality (což je
veřejně přístupné na webu kraje),
když zdejší RC poskytuje služby na
vysoké úrovni. RC Kroměříž bylo
také vyhodnoceno jako nejlepší i při
inspekci sociálně-právní ochrany
dětí v zařízeních pro děti vyžadující
okamžitou pomoc.
Mít v regionu takového špičkového
poskytovatele komplexních služeb je
jistě přáním každého rozumného
vedoucího sociálního odboru v naší
republice. Jenže pan Klabal, v rozporu se svým postavením vedoucího
úředníka, raději pro problémové
rodiny sháněl poskytovatele nižší
kvality odjinud.
V třístránkovém psaní pana Klabala jsem nenašla nic, co by popřelo
předchozí článek z října. Hned na
začátku dopisu je uveden výsledek
jednání na Krajském úřadu Zlínského kraje dne 28. 11. 2017. Bylo to
jednání vyvolané místostarostou
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Kroměříže PhDr. Pavlem Motyčkou,
Ph.D. kvůli mému článku. Mě nepozvali. Konstatováno bylo, že „byl
dodržen postup pro jednání pracovní
skupiny včetně role koordinátora“.
Ale problém spočívá v důvodu
tohoto postupu. Na základě „mapování“ MěÚ Kroměříž úředníci oslovovali rodiny, zda jsou spokojeny
s prací RC a informovali je, že by
jim mohl jít pomáhat někdo jiný.
Údajně zjistili nespokojenost některých klientů se stávající službou. Ti
však i písemně potvrdili Rodinnému
centru, že jsou spokojeni a nemají
zájem o pomoc nikoho dalšího. Ale
v zápisu pracovní skupiny se objevilo, že je potřeba přivést poskytovatele odjinud! Přitom s prací RC
byli a jsou spokojeni jak klienti, tak
i všechny odborné subjekty, města,
obce, instituce, soud, apod., o čemž
svědčí i veškerá jejich vyjádření.
A z kapacitních důvodů nebyl v RC
odmítnut ani jeden žadatel o tuto
službu!
Kopii lejstra z KÚ mi předal místostarosta Motyčka již v prosinci. Vzhledem k tomu, že obsahuje jen částečnou informaci bez obhajoby příčin
postupu, nechtěla jsem to dál rozpitvávat. Nyní musím, když je to hlavní
„důkaz“ pana Klabala proti faktům,
uvedeným v říjnovém článku.
Pokračování na str. 2

prakticky nejsou, tudíž by nebylo co
přesouvat), ale i oddělení specializovaná. A jako příklad nám pan hejtman
ve zveřejněných rozhovorech uvedl
porodnici a ortopedii. Už jen vypuštění poplašných zpráv, že porodnici
neprodlouží pojišťovny smlouvu, protože mají málo porodů, je nejen faktická pitomost, ale prostě cílená kudla
do zad. Lidé se už teď ptají, jestli
vůbec mají uvažovat třeba o porodu
či operaci v Kroměříži.
Asi nebude náhoda, že si hejtman
jako terče vybral dvě oddělení, které
patří k vlajkovým lodím nemocnice,
a které jsou i ekonomickými pilíři.
Podle zmíněného dokumentu se přesune veškerá operativa dětí, i sebemenších banalit, do Zlína. Což by byl
konec lůžkového dětského oddělení.
O takových detailech, že logicky
zanikne i dětská pohotovost, ve druhém nejlidnatějším městě v kraji,
nemluvě. Samozřejmě pojišťovny
tomu budou tleskat, protože pro ně je
to šance platit míň, tato snaha tu byla
už v minulosti. Ale nikdy nepodrážel
nohy nemocnici krajský hejtman, to
je fakt novinka. Obzvlášť pikantní od
někoho, kdo se bije v hruď s tématem
podpora rodiny.
I v mém oboru, ortopedii, se nestačíme divit. Myšlenka, že za kvalitní
péčí je třeba někam dojet, bude pro

pacienty těžko vstřebatelná, když až
dosud funguje ortopedie na velmi
solidní úrovni v Kroměříži. Asi bude
docela těžké vysvětlit babičce, která
potřebuje umělý kloub, že bude muset
nejdřív zajet minimálně pětkrát do
Zlína kvůli předoperačním vyšetřením, anesteziologické přípravě, odběru autotransfuzí atd. Jsou lidé, kteří
nemají problém uvolnit se z práce
a vozit matku do Zlína, ale většina
pracujících to asi těžko dokáže vysvětlit zaměstnavateli, aby dostali volno.
Navíc, naprosto si nedovedu představit, jak jiné nemocnice převezmou
např. našich 350 endoprotéz a 600
dalších výkonů. Nemyslím si, že kolegové ve Zlíně nemají do čeho píchnout. Ty kapacity tady prostě nejsou.
A teď tu politickou nekorektnost:
je do očí bijící, že cílem celé akce je
Kroměřížskou nemocnici ekonomicky podtrhnout, dostat do ztráty, a pak
slavně přijít se záchrannou myšlenkou
– pojďme ji zprivatizovat. Neboť takových scénářů jsme v naší zemičce
v posledních letech zažili přehršle.
A provize z takové privatizace je prý
docela lákavá, že ano.
Lidé v našem kraji či regionu jsou
v tomto případě zjevně až na posledním místě, zejména pak, pokud budou
držet ústa, jak se předpokládá.
Pokračování na str. 2

Bezručův park v Kroměříži bude brzy „hlídat“ nová kamera. Ta dále rozšíří
kamerový systém, se kterým se v Kroměříži začínalo v roce 2001.

Kroměříž rozšíří kamerový systém
Kroměřížská radnice letos rozšíří
městský kamerový systém. Nová pevná kamera bude umístěna na křižovatce ulic Kotojedská a Úprkova
a dohlédne tak na přilehlé Bezručovy
sady. „Přispěje k tomu, aby se
návštěvníci parku cítili bezpečně
a Bezručovy sady byly vyhledávaným
místem pro odpočinek rodin s dětmi,
mládeže i seniorů,“ uvedl starosta
Jaroslav Němec.
Podle ředitele městské policie
Libora Kubiše si návštěvníci parku
v minulosti stěžovali na protiprávní
jednání. „Zejména v letních měsících
se v parku scházejí lidé bez domova
a další nepřizpůsobiví občané, kteří
obtěžují ostatní návštěvníky. Řešili
jsme zde také pití alkoholu na veřej-

nosti, které zakazuje městská vyhláška,“ popsal Kubiš.
Podél parku vede jedna z páteřních
komunikací ve městě. Kamera
dohlédne i na příjezdovou komunikaci
k obchodnímu středisku, odkud bývají
hlášené krádeže věcí ze zaparkovaných vozidel na přilehlém parkovišti.
Pořízení kamery přijde odhadem na
600 tisíc korun, 350 tisíc korun by
město mohlo získat jako dotaci z programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.
Kroměříž má nyní 17 pevných
kamerových bodů a k tomu dvě
mobilní kamery, které lze podle potřeby přesouvat. Radnice kamerový systém provozuje od roku 2001.
Jan Vondrášek

Hledáme spolehlivé brigádníky na roznos novin:

 v Kroměříži  v Hulíně  ve Zdounkách
Tel.: 602 783 300, e-mail: redakce@infonoviny.cz

Magnetická rezonance odložena
V tuto dobu se již mělo začít s přípravou vybudování pracoviště magnetické rezonance v Kroměřížské
nemocnici a. s. Jenže se nic neděje.
Majitelem objektů nemocnice je Zlínský kraj. Ten sice loni vypsal výběrové
řízení na dodavatele stavby, ale pak
řízení zrušil. Přitom je důležité, aby
byly stavební úpravy provedeny včas.

Protože pokud nebude přístroj umístěný a uvedený do zkušebního provozu nejpozději letos v prosinci, přijde
nemocnice o dotaci 30 milionů korun
na jeho zakoupení.
Jsou doladěné zadávací podmínky
a termíny, ale čas běží. Byla by jistě
velká škoda přijít o vysokou dotaci
jen kvůli tomu, že kvůli kraji, jako

zadavateli stavebních prací se nestihne
termín. Kroměřížská nemocnice
musela pořízení přístroje dlouhodobě
vyřizovat a vyřídila si i přislíbenou
dotaci. Nemocnice má zájem na tom,
aby se pracoviště co nejrychleji vybudovalo a aby mohla zakoupit přístroj
a uvést ho včas do provozu.
Magnetická rezonance bude vel-

kým přínosem pro pacienty. Zlepší se
diagnostika, která je pro léčbu zásadní. Dosud u některých diagnóz (například při vyšetření plotýnek) musí být
pacienti vyšetřováni pomocí CT
namísto vhodnější magnetické rezonance. To jim způsobuje zcela zbytečnou expozici RTG záření.
Jana Janoušková

Díky vlně nesouhlasu porodnice zůstává
Po medializaci informace, že kraj uvažuje zrušit kroměřížskou porodnici, se
zvedla silná vlna nesouhlasu. Jak ze strany zdravotníků, tak široké veřejnosti.
Uzavření porodnice by totiž mělo dominový efekt s vlivem na akreditaci povinného vzdělávání lékařů dalších oborů
(pediatrie, gynekologie anásledně ianesteziologie), čímž by došlo k výraznému
okleštění péče a možnosti operací i v dalších oborech Kroměřížské nemocnice
a. s. a zároveň k nezájmu lékařů do takové nemocnice jít pracovat.

Veřejnost hodně naštvala i skutečnost, že krajský hejtman jako zdůvodnění uvažovaného zrušení porodnice
v Kroměříži použil tvrzení, které se
nezakládalo na pravdě. A to, že údajně
porodnice podle zdravotních pojišťoven
mohou zůstat jen tam, kde je ročně více
než 800 porodů. Zdravotní pojišťovny
však žádný limit porodů nepožadují.
Pouze pro akreditaci na vzdělávání lékařů je požadavek více než 600 porodů.
I když všeobecně porodnost klesá,
v případě Kroměřížské porodnice

naopak stoupá. Loni zde bylo 660
porodů, v roce 2016 jich bylo o pět
méně a porodů v roce 2015 bylo 628.
Rodičky mají stoupající zájem o tuto
porodnici zejména kvůli rodinné
atmosféře a individuálnímu přístupu.
Velmi dobrá pověst, která kroměřížskou porodnici v posledních letech
provází, láká i rodičky ze sousedních
regionů.
Za zachování porodnice se důrazně
postavilo i vedení města. „Je pro mě
nepřijatelné, aby Zlínský kraj porod-

nici nebo některá další oddělení kroměřížské nemocnice rušil. Věřím, že
hejtman Jiří Čunek vyhoví přání Rady
města Kroměříže a že přizve naše
zástupce k jednání o nové koncepci
zdravotnictví ve Zlínském kraji.
Nechceme, aby ve Zlíně o nás bez nás
rozhodli o výrazném omezení zdravotní péče pro občany Kroměříže,
okolních obcí a měst,“ uvedl starosta
Kroměříže Mgr. Jaroslav Němec.
Výsledkem silné averze veřejnosti
proti avizovanému uzavření je nový

postoj z vedení kraje, který by se dal
shrnout větou: Všichni předchozí zveřejněnou informaci pochopili špatně.
Nyní totiž naopak hejtman Jiří Čunek
(KDU-ČSL) tvrdí, že porodnici
v Kroměřížské nemocnici a. s. Zlínský
kraj rušit nechce.
Doufejme, že případ kroměřížské
porodnice bude pro vedení kraje
ponaučením, že je hodně nezodpovědné vypouštět nepravdivé informace.
Jana Janoušková
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Přemítání zemědělské
Když tak člověk brouzdá po internetu a nesleduje pouze různé drby,
pomluvy, výlevy zášti a hrubostí, doví
se ledacos zajímavého. Tak mě zaujala problematika zemědělství a s ní
související stav přírody. Je alarmující,
že téma příliš nezajímá naše politiky.
V různých vládních prohlášeních,
plánech a programech je jen na okraji
zájmu. V poslední době se velmi často
hovoří o národních zájmech, ale že
by mezi ně někdo zařadil radikální
ochranu zemědělské půdy, to nikoho
nenapadne! Stále čteme a slyšíme
zprávy o zbožštěném HDP, počtech
vyrobených aut a podobných úspěších, ale těmi se nenakrmíme. Je to
„obyčejná hlína“, která nás živí,
bohužel ta ale zůstává mimo státotvorný rozhled politiků. Zato se dovídáme o nových průmyslových zónách
zaplněných fabrikami, mimo podvodné holešovské, do kterých stejně
musíme dovážet pracovní sílu ze
zahraničí.
Jak je to však s tím naším půdním
pokladem? Ve zprávě ministra životního prostředí z roku 2009 jsem se
dočetl, že každý den nenávratně zmizí
v ČR 19 ha zemědělské půdy, v roce
2007 to bylo celkem 5226 hektarů.
Alarmující trend nenávratných ztrát
nerušeně pokračuje dál. Nejsou to
však jediné škody na orné půdě. Další

těžkou ranou do tohoto národního
pokladu je takřka její katastrofální
devastace. Podle univerzitního profesora Skleničky za poslední čtvrtstoletí v Česku degraduje až 70 % zemědělské půdy, což je důsledek způsobu,
jak s ní nakládají naši velkofarmáři,
pohrobci socialistického zemědělství.
Nejsou to hospodáři, kteří pečují
o půdu tak, aby ji zdravou a úrodnou
předali dalším generacím, ale těžaři,
pro které je pouze „výrobním prostředkem“, z kterého s pomocí dotací
úspěšně tyjí.
Biolog David Štorch o pěstování
oblíbené řepky říká, že vytváří jen
biologickou poušť. Obrovské plochy
řepky, z které se vyrábí dotovaná biopaliva, a kukuřice nadopované chemií
jsou bez života. Způsobují erozi půdy,
ztrácí schopnost zadržovat vodu
a likvidují biologický život. Přitom
zlepšení přirozené úrodnosti půdy je
běh na dlouhou trať, 15 až 20 let trvá,
než se začne alespoň nějak projevovat.
To si uvědomují i evropští úředníci
a hodlají změnit dotační politiku.
Chtějí omezit dotace velkofarmářům
a podporovat malé farmy. To se ovšem
velmi nelíbí našim zemědělským
magnátům, kteří se mnohde ani čestně
nevyrovnali s restituenty, a prostřednictvím zainteresované lobby s takovou změnou nesouhlasí. Jejich

modlou jsou výnosy a byznys, který
když nevynáší, s lehkým srdcem
odprodají. Taková transakce se údajně
chystá i v blízkém okolí našeho města.
Ideálním stavem jsou soukromí
zemědělci, vlastníci, kteří sami na
půdě hospodaří a počítají s tím, že
jednou trvalé kvalitní dědictví předají
dál svým následovníkům. Bohužel
socializmus tyto hospodáře zlikvidoval jako statkáře a dnes tudíž malí farmáři obhospodařují jen asi 20 %
zemědělské půdy.
Pozoruhodné v té zemědělské partii
je, že předseda vlády, ministr zemědělství i předseda poslaneckého výboru sněmovny jsou sami představitelé
magnátů zemědělsko-potravinářského byznysu. V takové situaci se asi
obtížně obhajují zájmy malých farmářů a tím i národní zájem radikální
ochrany zemědělské půdy.
V naší národní hymně se zpívá
„zemský ráj to napohled“, bylo by
tedy žádoucí, aby tu po hospodaření
současné generace nezbyla jen poušť.
Nenechme se unést pouze virtuálním
světem domnělých zájmů a zamysleme se nad tím reálným. Vyžadujme
větší odpovědnost politiků, aby rozhodovali s všeobecným rozhledem
o opravdových národních zájmech.
Z různých zdrojů posbíral
Vladimír Koutský

Prohlášení okresního sdružení ČLK
Okresní sdružení České lékařské
komory Kroměříž důrazně protestuje
proti zavádějícím vyjádřením hejtmana Jiřího Čunka, která uvedl v rozhovoru 18. 12. 2017 (text rozhovoru
je k dispozici na stránkách KÚ, hejtman se k některým výrokům
v posledních dnech nehlásí). Svým
vyjádřením ohrožuje existenci kroměřížské porodnice a namísto podpory objektivně poškozuje její dobrou
pověst. Zprávy o hrozbě neobnovení
smlouvy ze strany pojišťovny jsou
nepravdivé. Hejtman svým neuváženým vyjádřením zbytečně děsí širokou veřejnost a zejména budoucí
rodičky. Plánování porodu je citlivou
záležitostí, která se řeší dlouho dopředu. Toto nesmyslné vyjádření vede
ke zbytečným obavám.
Hejtman vůbec nerozumí provázanosti lékařských oborů. Gynekologie
a porodnictví je jeden obor. Pokud by
byla zrušena porodnice, již nikdy
nepřijde na oddělení žádný nový
lékař, neboť by se v oboru gynekologie
a porodnictví nemohl připravit k atestaci. To by vedlo k zániku gynekologie. Gynekologického konziliáře
potřebují i jiné obory, například chirurgie či interna – to by vedlo k omezení péče i na těchto odděleních.
Navíc se zánikem porodnice zaniká
novorozenecká část dětského oddělení – opět již nikdy nepřijde žádný
lékař na oddělení, které neposkytuje
komplexní péči. Na tomto oddělení
se připravují i budoucí praktičtí lékaři
pro děti a dorost. Jen pro připomenutí
je jejich věkový průměr na našem
okrese 56 let. Zanikne dětské oddělení
a tím i dětská pohotovost! Tyto souvislosti hejtman vůbec nevidí. Nejsou
sice otázkou několika měsíců, ale
zdravotnický systém se buduje na
desetiletí, ne na volební období. Hejtmanem avizovaná nová nemocnice
v holešovské průmyslové zóně je
zatím jen myšlenkou.
V rozhovoru uváděná centralizace
ortopedické péče je též nesmyslná.
Výkony jednoho okresního oddělení
nemůže z kapacitních důvodů převzít

druhé okresní oddělení. Centralizovat
se má superspecializovaná péče, ale
ne péče běžná. Také hejtmanova myšlenka – pacient má jezdit za péčí a ne
péče za pacientem – je mimo realitu.
Například jen příprava na implantaci
endoprotézy zahrnuje obvykle sedm
návštěv nemocnice v krátké době.
Myslí si snad hejtman, že seniorka
o francouzských holích z vesnice
v okrese Kroměříž může sedmkrát za
14 dnů jet do Zlína?
Není vhodné vytvářet problémy
tam, kde dosud nebyly. Místo úvah
o rušení fungující péče by se měl hejtman zabývat palčivými problémy.
Dovolujeme si důrazně upozornit
politické vedení kraje, že přibývají
regiony, kde je pro občany nemožné

sehnat stomatologa, praktického lékaře nebo pediatra. Spekulativní vyjádření hejtmana podrývají dobré fungování jednotlivých oddělení
a nemocnic. OS ČLK Kroměříž bude
bojovat za zachování dostupnosti péče
pro občany našeho okresu a doufá, že
se hejtman do budoucna zdrží neuvážených prohlášení a rozhodnutí.
V každém případě považujeme za
nezbytné, aby případné změny v organizaci zdravotnických služeb ve Zlínském kraji byly před schválením
podrobeny odborné diskuzi a aby
záměry byly konzultovány s politickou reprezentací jednotlivých regionů
a měst kraje.
Představenstvo OS
ČLK Kroměříž

Studenti kroměřížského Arcibiskupského gymnázia vyrobili pro Rodinné centrum Kroměříž srdce ve tvaru draka, protože
když si děti pouští draky, jsou šťastné.

Srdce s láskou darované
Studenti Arcibiskupského gymnázia Kroměříž se zapojili do projektu
Srdce s láskou darované. Vyrobili velká srdíčka, která pak darovali tomu,
kdo si to podle nich zaslouží.
Jedno srdce vyrobili i pro Rodinné
centrum Kroměříž. Když svůj dar přišli předat, viditelně je zaujaly příběhy
dětí, o které se zde pracovnice centra
starají. Součástí centra je totiž i zaří-

zení pro děti, vyžadující okamžitou
pomoc.
Ředitelka Rodinného centra
Bc. Eliška Petruchová studentům
vyprávěla například o klukovi, kterého
rodiče týrali hlady, o chlapci, který
měl těžce duševně nemocnou matku
– ta ho nemohla vychovávat, tak se
o něj postarali oni. Děti zde žijí náhradním rodinným životem v bytech.

Není za co se omlouvat

Město rozšíří kolumbárium

Pojeďte s námi

DO MAĎARSKÝCH LÁZNÍ GYÖR!

Přání političky
Dobrá zpráva je, že se porodní
oddělení v Kroměříži nebude rušit.
Kraj i město by měly především
myslet na kvalitu a dostupnost zdravotní péče. Proto věřím, že to skutečně
bude
naše
společná
priorita. Jistě jde také o to, aby provoz byl efektivní. V případě porodnice to závisí na počtu porodů. Pokud
bude mít naše porodnice dobré jméno, pak maminky nebudou mít důvod

Malý zájem o zdraví
Studie MONICA, která na základě
náhodného výběru vyšetřených osob
stanoví rozsah rizika srdečních a cévních onemocnění u obyvatel různých
regionů, nyní probíhá hned v několika
okresech ČR. Byli dopisem osloveni
náhodně vybraní lidé zdravotními
pojišťovnami. Adresátům bylo nabídnuto nadstandardní vyšetření a ještě
kompenzace za strávený čas 300 Kč.
Na výzvu se ozvalo pouhých 40
procent oslovených, což je nejmenší
zájem o zdraví ze všech okresů. Přitom se jedná o jednoduché vyšetření
z krve, ale nejdokonalejší technikou,
která dokáže odhalit osoby s vysokým
rizikem onemocnění srdečním infarktem a mozkovou mrtvicí.
Jistě je v našem okrese dost lidí,
kteří by velmi rádi nahradili chybějící
osoby k vyšetření. „Jenže to by už
nebyl požadovaný náhodný výběr.
Proto prosím ty, kteří neodpověděli
na výzvu, kterou dostali, aby tak co
nejdříve učinili,“ uvedl MUDr. Jan
Bruthans, CSc.
-ja-

V kapitole 3.4 (na str. 28) se hovoří
o organizaci, ze které později RC
vzniklo. Takže ani v přiložené SWOT
analýze (na str. 110) služby tehdy
neexistujícího RC uvedeny být nemohou.
Ale pozor: v novější SWOT analýze služby RC drží první dvě příčky
silných stránek pro cílovou skupinu
rodin s dětmi! O tom se ovšem pan
Klabal nezmiňuje. Záměrně? A proč
se místo snahy snížit kvalitu tam, kde
je nejvyšší, raději nezabývá tím, co
patří mezi slabé stránky sociální
práce.
Co například udělal pro podporu
rodin s handicapovaným dítětem,
aby zde opět vznikla tzv. odlehčovací služba? Místostarosta Motyčka, pod kterého sociální oblast spadá, by měl vyžadovat, aby vedoucí
odboru odváděl kvalitní práci a ne
ho tahat ze závažných profesních
Podrazit zdravotní péči v druhém volbách? Připomenu, sotva 35 pro- pochybení.
nejlidnatějším městě kraje, to je fakt cent…
MUDr. Richard Kreml
Jana Janoušková
průšvih největšího kalibru. Pokud
tohle projde krajem, dostanou ředitelé manažerské zadání utlumit příslušné provozy a nemluvit o tom. Je
to tedy jen na politicích, potažmo na
Radnice rozšíří kolumbárium na stěn po 40 urnových boxech, celkem něj je kromě urnových boxů zájem
lidech, aby dali najevo, co je jejich hlavním hřbitově v Kroměříži. tedy 960 míst. „Dalším zájemcům o pohřbení na vsypové loučce.
zájmem. Bude to více než těžké, pro- V letošním roce zde přibude 40 nemáme momentálně co nabídnout. „Minimální zájem lidé jeví o jednotože ze 40členného zastupitelstva nových urnových boxů. „Reaguje- V pořadníku nyní evidujeme asi dvě hroby a dvouhroby,“ uzavřel Hickl.
kraje je jeden jediný Kroměřížák, me tak na poptávku, která převyšuje desítky lidí,“ přiblížil Hickl. Podle
Jan Vondrášek
a ještě je to lidovec PhDr. Pavel stávající možnosti hřbitova,“ uvedl
Motyčka, ve schizofrenním postave- místostarosta Marek Šindler.
ní... Nezbývá mi než si rýpnout – milí Náklady včetně úprav okolí dosáhčtenáři, kolik z vás volilo v krajských nou zhruba 400 tisíc korun, hotovo
by mělo být během letních prázdnin.
Hřbitov v Kroměříži i v místních
částech Těšnovice, Trávník, Drahlov,
Termíny: 10. 3. a 14. 4. 2018
ujíždět jinam. Přeji si to nejen Zlámanka, Bílany a Hradisko spraLéčivá alkalická hydrogen-uhličitanová teplá voda s vyšším
jako politička, ale i jako babička, vuje společnost Kroměřížské techobsahem jodidu, 3 termální a 5 zážitkových bazénů, tobogany,
neboť 15. ledna se mi v naší kromě- nické služby. Podle vedoucího prosauny, jacuzzi, dětský bazén…
řížské porodnici narodil vnouček vozu Karla Hickla se celkem jedná
V ceně zájezdu 650 Kč je zahrnuta doprava i vstup do lázní.
Karel. Lékařům i sestrám děkuji za asi o 11 300 hrobových míst, z nichž
Nástupní místa: Kroměříž (Masarykovo nám.), Hulín (nám. Míru)
kolem 9 400 je na městském hřbitově
jejich péči.
Ing. Michaela Šojdrová, v Kroměříži.
Bližší informace na www.magicbus.cz nebo tel.: 604 113 400.
Ve zdejším kolumbáriu je nyní 24
poslankyně Evropského parlamentu
Dokončení ze str. 1
V obsáhlém dopise, požadujícím
omluvu, jsou uváděny i další věci,
které bez znalosti problematiky by
se možná mohly zdát někomu objektivní. Například mě zaujala tato
pasáž: „Ve stávajícím a platném Plánu sociálních služeb v SO ORP Kroměříž nejsou ve SWOT analýze uvedeny sociálně aktivizační služby
Rodinného centra Kroměříž,
z. s. mezi silnými stránkami.“ No
pochopitelně, že tam nemohou být.
Vždyť tento plán byl schválený
v červnu 2014. A to tehdy RC ještě
neexistovalo! Pan Klabal takovou
zásadní informaci neví?
Plán sociálních služeb si můžete
najít na webu města Kroměříže.

Půjde kroměřížská nemocnice do kytek? Záleží i na vás!
Dokončení ze str. 1
Je jednoznačnou povinností
všech politiků zvolených za náš
region na všech úrovních, prát se
za kroměřížskou nemocnici ze
všech sil. Spolu s lékařskou komorou a s velkou podporou europoslankyně MUDr. Olgy Sehnalové
jsme oslovili všechny politiky, kteří
můžou mít na věc vliv. Utlumení
zdravotní péče v našem regionu je
šílenost, na kterou bude muset reagovat veškerá politická reprezentace našeho regionu, a to rychle
a důrazně.

„Važte si toho, co máte doma,“ řekla studentům ředitelka Petruchová,
když dovyprávěla příběh dívky, kterou
rodiče ve vesnici nutili tvrdě pracovat
a nedávali jí najíst.
„Jsme rádi, že jsme si pro naše srdce
vybrali právě Rodinné centrum. Moc
nás zaujalo, jak se tu hezky starají
o děti,“ řekl Martin Čepelák ze 7. třídy
Arcibiskupského gymnázia.
-ja-

Ve Vodní ulici se kvůli havarijnímu stavu začne pracovat dříve

Práce v kroměřížské Vodní ulici
začnou kvůli havarijnímu stavu kanalizace u obchodního domu Štrof už
v pondělí 19. února. „Kanalizace
v místě prosakuje, a tak společnost
Vodovody a kanalizace Kroměříž
zahájí práce dříve, a to v režimu havárie,“ uvedl starosta Mgr. Jaroslav
Němec. Plánovaná oprava vodovodu
a kanalizace bude zahájena 1. března.
V první etapě, která je plánovaná
na letošní rok, čeká oprava úsek od
obchodního domu Baťa až po křižovatku s ulicemi Dobrovského a Farní.
Po VaK by od 1. května měla nastoupit
plynárenská skupina innogy. Na
1. července je pak plánováno zahájení
opravy povrchu ulice, kterou obstará
Kroměřížskou Vodní ulici v centru města čekají náročné opravy, které kvůli město. Zbylá část ulice je plánována
havarijnímu stavu musí začít dříve.
na rok 2019.

Bližší informace o celé akci lidé
mohou získat na veřejném projednání,
které se uskuteční ve středu 14. února
od 16 hodin v zasedací místnosti ve
druhém patře budovy radnice na Velkém náměstí. Město pořádalo veřejné
fórum k opravě Vodní i loni v listopadu. Během stavby pak zájemci získají aktuální informace v informačním středisku, které nebude nakonec
zřízeno ve Farní ulici, ale lidé ho najdou ve Vodní ulici v pronajatých prostorách domu č. 54.
VaK bude podle předsedy představenstva a ředitele Ing. Ladislava Lejsala vyměňovat letité přípojky kanalizace k jednotlivým domům, samotné
vedení kanalizace opravil už v roce
2005. Kompletní výměna ale čeká
poruchový vodovodní řad včetně přípojek. VaK počítá s náklady asi

6,5 milionu korun na první etapu
a kolem sedmi milionů korun na etapu
plánovanou v roce 2019.
Podle Lejsala se jedná o velmi
náročnou akci v historické ulici.
Zakázku získala společnost VHS
Brno, která začne s výměnou kanalizačních přípojek, které jsou místy až
pět metrů hluboko. Výměna vodovodu přijde na řadu až poté, co to umožní
klimatické podmínky. Obyvatelům
ulice bude zajištěna provizorní dodávka vody.
Ulice bude po dobu stavby průchozí, zajištěno bude zásobování obchodů
i odvoz odpadů. Zemina z výkopů se
bude z ulice odvážet většinou přes
Velké náměstí pryč. Zpět do výkopů
půjde kamenná drť. Obchody a nemovitosti, u nichž se bude aktuálně pracovat na přípojkách, zůstanou pří-

stupné díky mostkům. Možné uzavírky by neměly přesáhnout dva dny.
Obchodníci musejí počítat i s komplikacemi při zásobování, přijdou
i o možnost záboru veřejného prostranství.
„Všichni se budeme snažit o to,
aby omezení trvala co nejkratší
dobu,“ dodal starosta Němec. Poté,
co plynaři položí nové potrubí, začne
s opravou povrchu ulice město. Po
dohodě s památkáři zůstane zachován historický ráz ulice. Po obou stranách tak budou chodníky z pásových
žulových desek, komunikace bude
z žulových kostek. Chodníky budou
širší na úkor komunikace. Město by
první etapa prací měla odhadem stát
šest milionů a druhá sedm milionů
korun.
Jan Vondrášek
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AUTOŠKOLA

INGRID RAČANSKÁ
Trpělivým přístupem
vás připravíme na získání
řidičského oprávnění skupiny B.
Kondiční jízdy, proškolení.
Za příjemnou cenu.
Tel.: 608 423 108
E-mail:
racanska.autoskola@seznam.cz

Vratislav Brázdil a Šachova kniha z roku 1677.

Holešovská synagoga získala v aukci
mimořádný výtisk Šachovy knihy z roku 1677
Holešovská synagoga získala
v aukci výtisk Šachovy knihy z roku
1677. Jedná se o mimořádné vydání,
které do Holešova přijelo z New Yorku
a které rozšíří stávající expozici rabínových knih. Zároveň bude nejstarší,
které je v Holešově k vidění. Vyšlo
čtrnáct let po Šachově smrti. Šachova
knihovna doposud nabízela nejstarší
výtisk z roku 1715.
„Slavíme mimořádný úspěch, protože takové výtisky se v na trhu téměř
nevyskytují, narazíte na ně velmi zřídka,“ řekl správce a průvodce Šachovy
synagogy v Holešově Vratislav Brázdil. Na cestě ze Spojených států amerických je přitom podle něj ještě další
kniha z roku 1711.

VYKUPUJEME
NEMOVITOSTI
(i s hypotékou
nebo jiným dluhem).

Řešíme exekuce
a dluhy.
602 192 583
573 333 863

Výtisk z roku 1677 je Šachovým
komentářem Šulchan aruchu, který
na přelomu 15. a 16. století napsal
pro sefardské židy Josef Karo
a shrnuje v něm židovské právo. Kniha v té době vyvolala obrovský
ohlas, kvůli zvykovým rozlišnostem
však nebyla použitelná pro aškenázské židy. První, kdo Karův kodex
okomentoval pro potřeby židů ze
střední a východní Evropy, byl krakowský rabín Moše Isserles. Následovalo ho dalších pět nejvýznamnější židovských učenců, mezi nimiž
byl i holešovský Šach. Těchto několik komentářů tvoří dodnes základ
židovského práva. Nabádají židy, jak
se správně chovat, jak jednat a pracují i s halachou. V případě výtisku,
který nově rozšíří holešovskou sbírku, je zde však ještě jedna zajímavost:
„Šachův komentář Šulchan aruchu
doplňuje komentář rabína Taze ze
Lwova. Oba své práce vydali ve stejném roce 1645 a naše kniha je vlastně
úplně novým vydáním Šulchan aruchu, který tito dva rabíni komentují.

Od té doby se tisknout vždy dohromady,“ vysvětlil Brázdil.
Vratislav Brázdil začal budovat
Šachovu knihovnu již před lety a ve
světových internetových aukcích
postupně nakupoval jeden zajímavější
výtisk za druhým. Dnes má sbírka
pětadvacet kousků vystavených
v Šachově studovně, která vznikla
před dvěma lety ve druhém patře
synagogy. Primárně slouží židovským
poutníkům ke studiu z Šachových
knih a k rozjímání. Pro běžného turistu
je však zážitkem, podobný památník
v jiných českých synagogách není.
Rabín Šach vlastním jménem Šabtaj ha-Kohen patří mezi nejvýznamnější židovské učence na světě a je
pohřbený v Holešově, kde působil
a napsal některé ze svých knih. Místní
synagoga byla pojmenována podle
jeho komentářů Šulchan aruchu, kterým je říká šach. Stavba patří mezi
nejstarší a nejdochovalejší synagogy
v Česku. Ceněna je díky vnitřní
výzdobě polského typu, která je
k vidění jen v několika synagogách
na světě.
Mgr. Dana Podhajská

Chcete nebo potřebujete ZHUBNOUT?

Kompletní analýza
tělesné stavby, konzultace a péče odborníka.
Tel.: 608 769 084,
e-mail: vitalitystudio@email.cz

Sochu čeká restaurátorský zásah
Sochu sv. Jana Nepomuckého v ulici Gen. Svobody v Kroměříži čeká
letos restaurátorský zásah. Barokní
socha stojí na travnaté ploše před vstupem do Květné zahrady. Pochází
z roku 1730 a je zapsána v seznamu
kulturních památek ČR. „Zub času
se na soše bohužel neblaze projevil
a restaurátorský zásah si již zaslouží,“
uvedl místostarosta Marek Šindler.
Socha i se soklem je vysoká asi 3,5
Socha sv. Jana Nepomuckého před vcho- metru, samotný světec měří kolem
dem do Květné zahrady v Kroměříži 180 centimetrů. Socha je z pískovce.
Poškodily jí vlivy počasí, přirozené
bude restaurována.

stárnutí kamene, ale také biologické
napadení mechy a lišejníky. „Přestože
byla v minulosti restaurována, její
stav je neuspokojivý,“ řekl restaurátor
Tomáš Martinák.
Zásah bude spočívat v odstranění
mechů a lišejníků, šetrném očištění
sochy, v revizi stávajících tmelů a spárování, konsolidaci kamenného materiálu, opravě kovových prvků, zlacení
i povrchu sochy. Náklady se včetně
DPH pohybují kolem 100 tisíc korun.
Město by téměř polovinu nákladů mohlo získat jako krajskou dotaci.
(jv)
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části povozů i za kola starších a silnějších kluků, kteří nás tahali a mnohokrát vyklopili na dlažbu. Činnost
to však byla odvážná, plná odřenin
a boulí, ale to nám nevadilo.
V zimním období jsme letní jízdy
nahradili sáňkami. Obrovskou výhodu měly při naskakování do polohy
ležmo i v počtu možných jezdců. Sáňky s volantem byly unikátní a vlastník
takového technického provedení byl
král svahu, protože se každý chtěl
svést. Krásné jízdy byly se spolužačkami.
Lyžování nebyl můj sport. Pamatuji se však na naše sjezdařské plochy
v Kroměříži od Barbořiny k současně
vystavěné úpravně vody na Kojetínské ulici, nebo na druhou sjezdařskou
pláň od Barbořiny k Lutopecnám. Na
těchto „sjezdovkách“ se scházela podstatná část nenáročné lyžařské kroměřížské veřejnosti. Pro náročnější
lyžaře, i sáňkaře z našich řad, se nabízela lokalita Skalky. Ti zdatní nebo
movitější odjížděli za lyžováním do
hor.
V samotném městě se pak nabízela
pohodová jízda po komunikaci od
kapličky ve Štěchovicích, po křižo-

vatku s Kojetínskou ulicí a někdy
i dále. Městská správa dokonce uzavírala dopravní provoz na ulici Na
kopečku, kterou všichni využívali pro
sáňkování. Pověst rychlé dráhy nesla
ulice Volného, která spojovala Malý
val a Resslovu! Své kouzlo měl i sjezdařský areál Nohylák.
Každý si v době zimních prázdnin
našel ten svůj kopeček, na kterém
mohl uplatnit své vlohy. Sníh se tenkrát z cest moc neuklízel, nesolilo se,
ani nesypalo škvárou a pískem. Lidé
si na zimu vše obstarali dříve, než
začala, nebo využívali vlastní zdroje.
Nikdo nikam nejezdil autem, protože
jej vlastnilo málo občanů. Taxislužba
v počátcích, místní doprava byl neznámý pojem.
Zajímavou, ale zakázanou činností
byly jízdy na ledových krách v Podzámecké zahradě, které připravovali
pro účel chlazení piva pivovarští ledaři. Zato bruslení a hokej na Dlouhém
rybníku, Šlajzi, nebo Bajdě, jsme
zvládali na výbornou.
Na jaře jsme nahradili hokej za bandyhokej, ale nejvíce času jsme trávili
na kolech, která musela být bez předního světla, odrazek i blatníků. Takto
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Vážení pořadatelé kulturních
17. 3. Holešovský Blešák. 8–12 h,
akcí! Chcete-li, aby vaše pořady zámek Holešov.
byly v INFOnovinách uvedeny, po20. 3. MUSICA HOLEŠOV –
šlete do redakce jejich přehled Benewitzovo kvarteto, Ludmila
v dostatečném časovém předstihu. Peterková – klarinet. Kouzelné spojení zvuku klarinetu a smyčcového
BYSTŘICE p. Hostýnem
kvarteta, navíc, v podání tak skvělých
10. 2. Vodění medvěda. Průvod muzikantů, jakými jsou klarinetistka
masek vyjde z ulice Vsetínská v 10 h Lída Peterková a Benewitzovo kvarsměrem na náměstí T. G. Masaryka. teto, určitě nadchne posluchače úvodPořádá Valašský soubor písní a tanců ního koncertu devátého ročníku MUSICA Holešov. Zámek od 19.30 h.
Rusava.
16. 2. Komici s. r. o. Stand up
HULÍN
comedy s Milošem Knolem, Adélou
Elbel a Zbyňkem Vičařem. Kino Klub
9. 2. Pavel Callta. Koncert. Klub
Sušil od 19 h.
od 19 h.
11. 2. Ještěrka na slunci. DivadelHOLEŠOV
ní představení s Hanou Maciuchovou
10. 2. Ples Gymnázia Holešov. a Jaroslavem Satoranským. Klub od
19 h.
Zámek.
14. 2. Na návštěvě u protinožců.
16. 2. Ples SPŠ a VOŠ MV HoleCestovatelská beseda s Dušanem
šov. Zámek.
16. 2. Večírek 3. ZŠ Holešov. Tělo- Maceškou v rámci Akademie 3. věku.
Sál MKC od 9 h.
cvična 3. ZŠ.
28. 2. Rádio na vlnách času. Od
16. 2. Hasičský ples. Hasičský dům.
19. 2. Neil Zaza. Virtuózní kyta- 16 h vernisáž v IC, výstava potrvá do
rista melodického rocku. Spoluhráč 28. 3.
7. 3. Marie Terezie. Přednáška
světových hvězd. New Drive Club od
v rámci Akademie 3. Věku, sál MKC
19.30 h.
22. 2. Českoslovenští legionáři od 9 h.
9. 3. Holky z naší školky. Hostem
okresu Kroměříž. V československých legiích za první světové války bude hulínský rodák Standa Hložek,
sloužilo také mnoho desítek mužů součástí programu bude retro módní
z našeho regionu. O osudech někte- přehlídka. MKC od 19 h.
rých z nich bude vyprávět Miroslav
CHROPYNĚ
Olšina. Studovna Městské knihovny
od 17 h.
13. 2. O čarodějné krčmě. Hudeb27. 2. Tři přadleny. Pohádkový ní pohádka plná kouzel pro MŠ a rodimuzikál. Kino Svět od 13.30 h.
ny s dětmi. Hraje Divadlo Andromeda
6. 3. Rockování s Jiřím Černým. Praha. MKS od 9.30 h.
New Drive Club.
3. 3. Dětský karneval. MKS od
7. 3. Limonádový JOE. Muzikál. 15 h.
Účinkují studenti pěveckého oddělení
10. 3. Školní ples.
Konzervatoře P. J. Vejvanovského
KROMĚŘÍŽ
Kroměříž, Limonádový DIXIELAND, režie Antonín Valenta. LimoPořady se konají v Domě kultury,
nádový Joe aneb Koňská opera je není-li uvedeno jinak. Informace
hudební komedie resp. osobitá paro- a předprodej v DK, tel. 573 337 422,
die westernu na motivy knihy Jiřího 573 341 400.
Brdečky. Zámek od 18 h.
9. 2. Ples Obchodní akademie
10. 3. Nina Van Horn – Jarní Kroměříž. DK.
bluesznění. New Drive Club od 19.30
10. 2. Aquatera Kroměříž. Choh. Mezinárodní přehlídka menšino- vatelská burza. Výstaviště Floria od
vých žánrů především jazzu a blues. 8 h.
13. 3. Žítkovské čarování – prav10. 2. Masopustní jarmark. Viz
divý příběh žítkovských bohyní. článek.
Zámek Holešov, sala terrena, od 17 h.
10. 2. Ples Střední zdravotnické
Pořadem provází PaedDr. Jiří Jilík – školy. DK.
novinář, publicista, spisovatel a folk11. 2. Sokolské šibřinky. V prolorista.
gramu jsou i soutěžní disciplíny
v sokolském duchu a kouzelnické
představení. Sokolský dům od 14 h.
VŠE PRO VAŠI DOMÁCNOST
11. 2. O princezně, která rrrrráčkovala. Uvádí Divadlo Scéna Zlín.
DK od 15 h.
13. 2. Prevence rakoviny prsu.
• Opravíme
Beseda v Klubíčku od 10 h, zájem
• vyměníme
o účast nutno předem nahlásit na mail
• připojíme
habrova@klubickokm.cz nebo tel.
• smontujeme
777 031 252.
• zprovozníme
13. 2. Madamme de Paris. Kon• pomůžeme.
certní recitál Radky Fišarové a kapely
Prostě všechno
Jazz 4 s akordeonistou Aliaksandrem
v domácnosti dovedeme.
Yasinským. Kino Nadsklepí od 18 h.
14. 2. Rande s knihou naslepo
Tel. 731 188 290
aneb Knížka jako valentýnské přeE-mail:
kvapení. Možnost zapůjčení knihy
navr.mich@seznam.cz
v neprůhledném obalu jako překvapení v oddělení pro děti a mládež
v Knihovně Kroměřížska od 12 do 18 h.
14. 2. Nejstarší české mince
a jejich symbolika. Numismatická
upravená kola vždy nebyla předmě- přednáška Ing. Jana Videmana.
tem rodičovského pochopení. Jízda Knihovna Kroměřížska od 16.30 h.
v rozbahněném terénu byla požitkem
i uměním. K očistě jsme pak využívali
písečné pláže a tok řeky Moravy.
Morava pod elektrárnou na Strži a při
soutoku s říčkou Moštěnkou, vytvářela písečné pláže, na kterých se slunila a v proudu řeky osvěžovala nejedna kroměřížská rodina. Odvážní
jedinci pak plavali nebo byli unášeni
na plavacích kolech či traktorových
pneumatikách až k rekreačnímu středisku S. K. Haná. Zde se dala v loděnici vypůjčit lodička, tzv. „maňásek“,
na kterém se mohlo doveslovat zpět.
Nad elektrárnou v nadjezí, byla loděnice Vodních skautů, posléze TJ. Slávie, která nabízela rovněž jízdu na
závodních lodích až po soutok s řekou
Bečvou. Největší odvážlivci neváhali
provést skok z Miňůvského mostu do
Moravy. Šplhání po nejvyšších stromech bylo životní nutností.
Tak nějak jsme v dobách našeho
dětství a mládí začínali sportovat.
Žijeme však v jiné době, jsme vlastníci jiných technologií. Jsme starší
a také máme jiný pohled na svět. Škoda.
A. O. Novotný

MICHAL NAVRÁTIL

B a j d o v s k ý f i f t ý n e k – Ta k é s p o r t y
Určitě nikdo si nepamatuje,
v jakém kočárku poprvé jako novorozenec jel. Budu se snažit popsat jaké
dopravní prostředky jsem sám sestrojil, poznal a také sám řídil. Narodil
jsem se v domě, který zahradou sousedil s jízdárnou, takže první živý
dopravní prostředek byl kůň. Některé
prázdniny jsem trávil u rodiny na Českomoravské vrchovině, kde jsme jezdívali všichni na koních a kravách,
kromě mé sestry, která k těmto zvířatům neměla důvěru. Nepoznala nikdy ten slastný pocit, kdy na koňském
hřbetě brázdíte hladinu rybníka při
plavení.
Pak, již vše na čem jsem seděl,
ležel, stál, nebo řídil, bylo neživotné.
Naše první konstruktérské i mechanické pokusy se tvořily z koleček a os
starých kočárků, které byly připevněny na desky, na kterých se dalo
ležet, (možnost řízení rukama), anebo
špatně sedět (nutnost řízení nohama).
To platilo i pro tzv. ložiskáče, kde
gumová kola nahradila vyřazená
kuličková ložiska. Chodníky byly tvořeny žulovými kostkami 5x5 centimetrů a jízda na nich byla kostrbatá.
Někdy jsme se také připojovali k zadní
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15. 2. Okresní kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu. ZUŠ Kroměříž od 8 do 16 h.
15. 2. Klub Puntík – a pak se to
stalo. Četba z knihy Ester Staré. Pro
děti 3 – 6 let. Knihovna Kroměřížska
od 15.30 h.
16. 2. Ples COPT. DK.
17. 2. Setkání s biotronikem
Tomášem Pfeifferem. Přednáška
v Muzeu Kroměřížska od 9 h.
21. 2. Eva Pilarová a hosté. Večer
s populární zpěvačkou pořádá Poradenské centrum pro sluchově postižené. Vystoupí i duo Karel Gott revival Morava, zpěvačka Martina Severová, dívčí skupina 4 Sisters. Večerem
provází Aleš Cibulka. Dům kultury
od 17 h.
21. 2. Hana Hegerová očima přítele a kritika. Poslechový pořad
s hudebním publicistou Jiřím Černým.
Knihovna Kroměřížska od 17 h.
22. 2. Nad kronikou města.
V rámci Akademie 3. Věku přednáší
kronikářka města Mgr. Jitka Dvořáková. Knihovna Kroměřížska od 15 h.
22. 2. Vernisáž výstavy kamélií.
Květná zahrada od 15.30 h.
22. 2. Vladimír Merta duo. Koncert folkové legendy Vladimíra Merty
s klavíristou a kytaristou Ondřejem
Fenclem. Dům kultury od 19 h.
24. 2. Ples dárců krve. Sál Psychiatrické nemocnice.
27. 2. Atopický ekzém našich dětí.
Beseda s MUDr. Evou Pospíšilovou
v Klubíčku od 9.30 h. Zájem o účast
hlaste na tel. 777 031 252 nebo e-mailem na habrova@klubickokm.cz.
27. 2. Herecké proměny Dušana
Sitka. Talk show. DK od 18 h.
1. 3. Matěj Tauš: Chlapec a hvězda. Původní český muzikál. Dům kultury od 19 h.
3. 3. Módní ples. Dům kultury.
4. 3. Maškarní maxihrátky. Veselý karneval pro malé i velké. Společenský sál DK od 15 h.
7. 3. Pavlína Jíšová&Petra
„Šany“ Šanclová. Písničky s kytarou.
DK od 19 h.
10. 3. Dékáčkofest 2018. Closeair festival v prostorách DK od 17 h.
Mezi hlavní hvězdy festivalu jsou
Kapriola, Ahard, Dark Gamballe,
Limetal. Program doplňuje DneskaNe
a Polygon. Vystoupí i beatboxer
a stand-up komik En.dru.
11. 3. Dobrodružství hastrmana
Tatrmana. Pohádku hraje Divadelní
společnost Julie Jurištové. DK od 15 h.
15. 3. Petr Spálený&Miluška
Voborníková + Apollo band. Koncertní turné 50 let na scéně. DK od
19 h.
16. 3. Filmové melodie pražského
oktetu. Kino Nadsklepí od 19 h.
ZDOUNKY
13. 2. Úsměvy Zdeňka Trošky.
Pořad s vyprávěním známého režiséra. Od 19 h.
15. 2. Láskyplná opereta. Procházka klasickou operetou v podání
členů Moravského divadla Olomouc.
DK od 18 h.
18. 3. Dětské šibřinky. DK od 14 h.
3. 3. Veselé paničky windsorské.
V podání ochotníků ze Střílek. DK
od 18 h.
20. 3. Tchýně na zabití. Hrají Dana
Homolová, Lucie Zedníčková, Anna
Kulovaná a Martin Kraus. DK od 19 h.
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Objednávky plošné inzerce:
redakce@infonoviny.cz

Foto z Masopustu 2017 pořídil J. Soporský.

Řádková inzerce l Řádková inzerce l Řádková inzerce
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 %.

PLAVECKÝ
BAZÉN

RŮZNÉ
• Zprostředkuji půjčku. Rychlé
jednání. Tel. 606 837 607.
• SKI BRÁZDIL půjčovna a servis
lyží, broušení bruslí, www.skibrazdil.cz. Tel. 728 670 948.

Masopustní jarmark
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.

ZIMNÍ STADION

• Práce z domu 10–25 tis. měs. Více
na http://patricie1985.prijemextra.cz

BYTY, PRONÁJMY, GARÁŽE

V sobotu 10. února v 9 hodin vyjde ní průvod za doprovodu dechové hudv Kroměříži od SVČ Šipka masopust- by Zdounečanka na Hanácké náměstí. • Koupím v Holešově zděný byt
Tam bude pokračovat další program. 3+1 s balkonem, např. lokalita
Nejprve v 9.45 h starosta Kromě- U letiště. Platba v hotovosti bez
říže Mgr. J. Němec zahájí jarmark. RK! Telefon: 604 909 126, e-mail:
Již 7. rokem proběhne napříč celou V kulturním doprovodném programu baromi2@seznam.cz.
republikou 24hodinový cvičební se představí cimbálová muzika
maraton na podporu osob s roztrou- Kunovjané a návštěvníci masopustní- • Koupím garáž v Kroměříži, nejšenou sklerózou. K této výzvě pořá- ho jarmarku mohou sledovat i vystou- lépe na ulici Štítného. Telefon:
-ja- 602 783 300.
dané Nadačním fondem Impuls se pení kejklíře Jonáše.
letos zapojí třemi hodinami i UNIE
ROSKA Kroměříž, z.p.s. a oficiální
záštitu této akce MaRS přijala senátorka Mgr. Šárka Jelínková. Přijďte si
i vy zacvičit a podpořit nás 2. března
od 18 do 21 hodin na Sportcentrum
Paráda. Víc informací najdete na
našich stránkách www.roska-kromeriz.cz. Těšíme se na vás!
Bc. Pavlína Kovalová

MaRS v Kroměříži

Hokej

• Lyžování ve Francii 2018 – Serre
Chevalier. Termín od 9. do
18. března 2018. Výška střediska
1200 m–2830 m, 15 černých, 42 červených, 33 modrých, 25 zelených
sjezdovek. Dopravu zajišťuje 9 kabinových lanovek, 21 sedaček, 35 vleků.
Lyžařská oblast je tvořena čtyřmi propojenými středisky. Ubytování je
v těsné blízkosti vleků. Cena od
10 250 Kč, podle obsazení apartmánu.
CENA ZAHRNUJE: ubytování na
7 nocí, skipas na 6 dní, dopravu luxusním autobusem, pobytovou taxu,
delegáta, pojištění CK proti úpadku,
při vlastní dopravě sleva 1700 Kč.
Informace – přihlášky: Mgr. Irena
Seifertová, telefon: 605 200 085;
e-mail: irena.seifertova@seznam.cz

Velmi úspěšná benefice
I druhá Vendulčina benefice
v ZS Kroměříž měla úspěch. Na podporu fondu Krtek, který pomáhá onkologicky nemocným dětem a jejich
rodičům se vybralo 380 tisíc korun.

Plavecký bazén

SAUNA
rozšíření provozu

Nejbližší hokejové zápasy mužů
HK v kroměřížském ZS jsou: pá 9. 2.
Kroměříž–Uherské Hradiště od 18 h,
so 10. 2. Kroměříž–Břeclav od 17 h.

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

PRODEJ
쐍 RD Zdounky, 3+kk (59 m2), pz

505 m2, 790 000 Kč.

쐍 RD Vlčí Doly, 1+1, 390 000 Kč

PRONÁJMY BYDLENÍ
(cena/měsíc)
쐍 BT 3+1, KM Spáčilova, 77 m2,
7 700 včetně + energie a služby
PRONÁJMY NEBYTOVÉ
(cena/měsíc)
쐍 KM Soudní, dvě kanceláře 34 m2,
přízemí. 6 000/měs. + en.
POZEMKY
쐍 Kostelany, stav. místo s IS,

3 655 m2, 690 Kč/m2.
쐍 Těšnovice – Žlíbky, zahrada
1964 m2, 150 Kč/m2.
쐍 Lubná, zahrada 2 400 m2, IS na
hranici pz, 195 000 Kč.
쐍 KM Horní Zahrady, část zahr. vhodné k výst., 2 000 m2, 300 Kč/m2.
쐍 KM Hradisko, pozemek 15 000 m2,
130 Kč/m2.
www.reaia.cz
Oceňování, reality, pojištění.
Požehnaný rok 2018 vám přeje
REAIA! „Můžete důvěřovat…“.

Prodával drogy

Bruslení
Vyhrazené hodiny k bruslení pro
veřejnost v Zimním stadionu Kroměříž
jsou následující: so 10. 2. od 14.15 do
15.45 h, so 17. 2. od 16.30 do 18 h, ne
18. 2. od 12.30 do 14.30 h, po 19. 2. od
11 do 12.30 h, út 20. 2. od 12.30 do
14.30 h, st 21. 2. od 9 do 10.30 h a od
13 do 14.30 h, čt 22. 2. od 12.30 do
14.30 h, pá 23. 2. od 11 do 13 h.

REAIA consulting s.r.o.
Realitní a znalecká kancelář
Velké náměstí 48, Kroměříž
573 336 936, 603 854 884,
www.reaia.cz

TYMY získalo putovní pohár premiéra ČR Andreje Babiše.

Tanečníci TYMY jsou úspěšní
Středisko volného času TYMY se
již několik let úspěšně zapojuje do
několika oblastí Sedmikvítku. Také
letos se SVČ zúčastnilo galakoncertu,
který se konal 3. února v Praze. Na

tomto koncertu vystoupili naši tanečníci z kroužku společenského tance
se svojí choreografií Pojďme tancovat.
Tato choreografie zvítězila ve své kategorii v republikovém finále v tancích.
I letos se podařilo mladým tanečníkům
roztleskat velký sál Kongresového
centra. Hned poté jsme z rukou ředitelky Odboru Kanceláře vedoucího
Úřadu vlády ČR Mgr. Alexandry
Homové převzali repliku putovního
poháru v oblasti tanců za rok 2016 a za
loňský rok jsme získali putovní pohár
premiéra ČR Andreje Babiše v oblasti
rukodělné. Z obou ocenění máme velkou radost. Největší podíl na tom mají
všechny šikovné děti, které navštěvují
naše taneční a rukodělné kroužky a ti,
kteří se účastní finále pionýrského
Sedmikvítku v oblasti tance a rukodělek. Velký dík patří také všem
vedoucím kroužků – Olze Peškové,
Aleně Starečkové, Pavle Lamplotové,
Martině Sigmundové a Báře Winklerové. Získání poháru je pro všechny
velkým oceněním a také velkou
výzvou. Mgr. Jarmila Vaclachová

PARNÍ SAUNA
Parní komoru najdete v dámských
i pánských sprchách plaveckého bazénu.
Vstup je v ceně vstupenky na bazén.
SUCHÁ SAUNA
Vstup do sauny se nachází
vlevo od vstupu na plavecký bazén.
Otevřeno denně kromě neděle.
Více informací o vstupném
a provozních dobách najdete na
www.szmk.cz,
tel.: 774 911 918, 576 777 926,
e-mail: bazen@szmk.cz.

V úterý 6. února obvinili kroměřížští
kriminalisté z trestného činu nedovolená
výroba a jiné nakládání s omamnými
a psychotropními látkami a s jedy devatenáctiletého muže ze Šumperska. Mladík od června roku 2016 dodnes předal
jiným osobám nejméně ve čtyřiadvaceti
případech psychotropní látku extázi, LSD
a MDA a dále minimálně ve 203 případech marihuanu. Drogy distribuoval převážně v Holešově, ojediněle pak i v Hulíně, Zlíně a Otrokovicích. Doposud se
nám podařilo ustanovit sedm odběratelů
ve věku osmnáct až devatenáct let, kterým
obviněný prodal drogy za bezmála
sedmnáct tisíc korun. Za tuto trestnou
činnost mu nyní hrozí až pět let vězení.
por. Mgr. Simona Kyšnerová

Sněhová nadílka opět
zaskočila řidiče
Sněhová nadílka ve středu 7. února
na Kroměřížsku opět zaskočila některé řidiče. Během odpoledne jsme přijali hned jedenáct oznámení, která se
týkala dopravních nehod. Kolize řešili
dopravní i pořádkoví policisté. Většina
účastníků těchto nehod naštěstí
vyvázla bez zranění, lehká zranění
utrpěli dva lidé. Ve všech případech
řidiči dostali na kluzké a zasněžené
vozovce smyk a poté většinou havarovali mimo cestu. K haváriím došlo
například v Kroměříži, Bystřici pod
Hostýnem, Chropyni, Holešově, Tetěticích a u Trávníku.
Na střechu se přetočil automobil
mezi Olšinou a Šelešovicemi a také
mezi Věžkami a Zlobicemi. Na boku
pak zůstalo ležet vozidlo mezi Kojetínem a Chropyní. Ke střetu dvou aut
došlo mezi Kroměříží a Plešovcem.
Žádný z řidičů neusedl za volant pod
vlivem alkoholu.
por. Mgr. Simona Kyšnerová
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