
2019

Najdete nás také na Facebooku
www.facebook.com/MestoKyjovOficialniProfil

> více str. 2

> více str. 16

Výročí sametové revoluce oslavil Kyjov unikátním lasermapingem 
promítaným na průčelí radnice. Foto: (mp)
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> více str. 6
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Z radnice
a našeho města

INFORMACE Z ORGÁNŮ MĚSTA
Údaje jsou upraveny z důvodu ochrany osobních údajůMilí Kyjovjáci,

minulý měsíc se naplno  
rozběhla další etapa 
příprav na nejzásadnější  
investici města posled-
ních let - opravu koupaliště 
a stavbu aquacentra. Proběhla beseda 
s  občany, na které byla představena po-
doba objektů a bližší specifikace. Bylo 
to podnětné setkání, neboť jsme si z  něj 
odnesli úkoly stran zvážení možnosti za-
chovat skokanské můstky - po kyjovsku 
tramburky - či rozšíření počtu drah v kryté 
části. A jak už to bývá, začaly se šířit i fámy, 
skutečnosti vytržené z kontextu či dokon-
ce nepravdy. 
Cena kryté části je rozpočtována na 176 
mil. Kč, rekonstrukce koupaliště pak na  
58 mi. Kč, úprava zpevněných ploch v okolí 
a ulici Mezivodí cca na 10 mil. Kč. Ceny 
jsou samozřejmě aktualizovány, neboť  
cifry ze studie byly pouze objemové. Byly 
navýšeny na ceny stavebních prací roku 
2022, kde je bohužel meziroční nárůst skoro 
10%. Vždy se řídím heslem: „Počítej s hor-
ším a doufej v  lepší.“ Věřím, že výběrovým 
řízením se konečná cena sníží. Nechceme 
stavět vzdušné zámky, a proto aktuální 
výše v sobě zahrnuje nejen doplnění areálu 
o atrakce, které byly požadovány, ale pře-
devším o provozy, které jsou ve srovnatel-
ných zařízeních v jiných městech výdělečné 
a pomáhají dokrýt ztrátu z  letního provozu 
či samotného krytého bazénu. Jde o sauny 
a wellnesový program, který v  podobných 
centrech hojně navštěvují nejen sportovci  
a milovníci saun, ale lidé všech věkových 
skupin. Vstup sem bude nezávislý na vstup-
ném do ostatních prostor.
Dezinformace se pak šíří stran úvěru, jeho 
výše a splatnosti. Nechali jsme si vyhotovit 
nezávislý expertní posudek, který zdraví 
města hodnotí známkou AA+. K 31. 12. 2019  
nebudeme mít korunu dluhu. Počítáme 
s  úvěrem maximálně ve výši 250 milionů 
korun, se splátkami v prvních letech kolem 
22 milionů korun. Kyjov si to může dovo-
lit - v  posledních pěti letech jsme splá-
celi závazky ve výši dvacet milionů ročně  
a na chodu města to nebylo znát. Naopak 
-  z  provozního salda splácíme závazky  
a investujeme více než 65 milionů korun 
ročně. Nad rámec toho ještě ročně dává-
me do oprav 6,5 mil. Kč, a to v tom nejsou 
započítány městské příspěvkové organiza-
ce. Závěr, že bychom po zaplacení splá-
tek úvěru a financování oprav už neměli na 
další investice, je proto mylný a vyvráce-
ný skutečností minulých let. Snad jde jen  
o nevědomost a ne záměr mást veřejnost. 
Milí čtenáři, ať Vám následující dny adventu 
přinesou pozitivní okouzlení z vánoční ná-
lady. Krásné svátky a vše dobré.

Informace z 27. schůze Rady 
města konané dne 21. října 2019

Rada města:
- souhlasí s vypsáním výběrového řízení k ve-
řejné zakázce malého rozsahu „Kolumbárium 
II. etapa“.

Informace z 28. schůze Rady 
města konané dne 4. listopadu 2019

Rada města:
- rozhodla o sjednocení oblastí města vyme-
zených pro rezidentní a abonentní parkování 
dle Nařízení města Kyjova č. 3/2017 spočíva-
jící v tom, že vydané parkovací karty budou 
platné ve všech vymezených oblastech města  
určených pro rezidentní a abonentní parková-
ní, a to s účinností od 1. 4. 2020. Parkovací 
karty vydané do 1. 4. 2020 zůstanou nadále 
v platnosti;
- vydala Ceník za stání silničních motorových 
vozidel a ceny parkovacích karet s účinností 
od 1. 4. 2020;

- rozhodla o poskytnutí dotace ve výši  
30 000 Kč pro Krok Kyjov, z.ú., na projekt 
„Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“.

Informace ze VII. zasedání 
Zastupitelstva města konaného 
dne 21. října 2019

Zastupitelstvo města:
- rozhodlo o realizaci investiční akce Rekon-
strukce koupaliště a stavba krytého bazénu 
dle zpracované dokumentace. Investiční 
akce bude mít finanční rámec cca 250 milio-
nů Kč bez DPH a bude financována bankov-
ním úvěrem s délkou splatnosti maximálně  
20 let. Úkolem je dopracovat provozní model 
o reálii odpisů;
- rozhodlo vydat souhlasné stanovisko ke 
zřízení Církevní mateřské a základní školy na 
území města Kyjova a zápisu této školy do 
rejstříku škol;
- rozhodlo vydat souhlasné stanovisko ke zří-
zení Montessori školy na území města Kyjova 
a zápisu této školy do rejstříku škol.

Dotazník spokojenosti poskytl městu 
zajímavou zpětnou vazbu
Se zářijovým číslem Kyjovských novin byl do 
všech domácností roznesen dvoustránkový do-
tazník. V rámci něj měli obyvatelé města možnost 
vyjádřit, jak se jim ve městě žije, co je těší a na 
čem je podle nich potřeba zapracovat. Takto zjiš-
těné potřeby a priority budou v následujícím ob-
dobí zapracovány do strategického plánu rozvoje 
města Kyjova.
Do šetření se zapojilo bezmála čtyři sta lidí. To už je 
slušný reprezentativní vzorek. Plné znění hodnotící 
zprávy zájemci naleznou na webových stránkách 
města (sekce Život ve městě -> Strategické vize  
a rozvoj města). Konkrétní náměty byly pro pře-
hlednost zobecněny. Rozhodně nezapadnou a bu-
dou použity při přípravě konkrétních projektů.
Z výsledků šetření vyplynulo, že drtivé většině 
obyvatel se v Kyjově žije velmi dobře. Město je 
podle zapojených lidí vhodným místem pro by-
dlení, kde se jednoduše cítí bezpečně a všude 
se rychle a bez potíží dostanou. Kladné hodno-
cení si vysloužila úroveň poskytovaných služeb  
a komplexní občanská vybavenost. Často sklo-
ňovaná je příjemná atmosféra „vesnice“ se 
službami srovnatelnými s velkými městy, navíc  
v dosahu krásné přírody. Většina lidí si váží tradic  
a folkloru. Někteří lidé ale současně upozorňují na 
přílišné upřednostňování folklorních akcí na úkor ji-
ných druhů zábavy, především pro mladší generaci.
V součtu jen 14% procent zapojených lidí uved-
lo, že je se situací v Kyjově spíše (10%) anebo 
velmi (4%) nespokojeno. Nejčastěji zmiňovaným 
důvodem je omezená dostupnost bydlení a jeho 
cena. Poptávku by mohlo z větší míry uspokojit 

několik projektů, které se na území města připra-
vují a jejichž záměrem je právě výstavba bytů či 
rodinných domů.
Část respondentů upozorňuje na menší nabídku 
pracovních příležitostí, především pro kvalifikova-
né uchazeče. Opakovaně je zmiňován problém 
bezdomovectví a osob závislých na alkoholu 
či drogách. Nehezké vysvědčení si vysloužilo  
i autobusové nádraží, které však není v majetku 
města, ale patří společnosti ČSAD Kyjov.
Část respondentů by ocenila rychlejší postup 
některých projektů – například řešení chátrajících 
objektů bývalé mlékárny a pivovaru, případně vý-
stavbu bazénu a rekonstrukci stávajícího letního 
koupaliště. Dalším tématem hodným pozornosti 
je zavádění nových technologií a moderních prv-
ků ve veřejném prostoru. V tomto směru se Kyjov 
zapojil do soutěže Ministerstva průmyslu a ob-
chodu, v rámci níž bude pět měst pilotně pokryto 
signálem superrychlé 5G sítě, slibující zajímavé 
možnosti budoucího využití.
Součástí dotazníkového šetření bylo i stanovení 
priorit, kterými by se Kyjov měl intenzivně zabý-
vat. Nejčastěji se v rámci podpory zaměstnanosti 
skloňoval rozvoj průmyslové zóny Traktorka, ná-
sledován výstavbou bazénu a rekonstrukcí letní-
ho koupaliště. Takřka shodný počet respondentů 
upozorňuje na potřebu výstavby nových bytů  
a sportovní víceúčelové haly.
Děkujeme všem, kteří se do dotazníkového šetře-
ní zapojili, je to mimořádně zajímavý a především 
autentický podklad pro další rozvoj našeho města.

Filip Zdražil, Městský úřad Kyjov

Příští zasedání Zastupitelstva města: 
Pondělí 9. 12. v 17:00, Městské kulturní středisko
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Polib a jeď, nařizuje 
značka řidičům
Vůbec poprvé se v Kyjově objevila doprav-
ní značka K+R, tedy Kiss and Ride, což  
v překladu znamená Polib a jeď. Nově stojí 
u Klvaňova gymnázia na třídě Komenské-
ho. Dopravní značka označuje prostor, kte-
rý je určený ke krátkodobému parkování, 
a to především ve všední dny od 7 do 9 
hodin, kdy rodiče vezou děti do školy.
„Je to běžná dopravní značka, která už je 
umístěna v mnoha městech v České re-
publice, i když na ni zatím nejsme zvyklí. 
Rozhodli jsme se ji použít, protože v tom-
to místě je na vozovce plná čára a rodiče 
tam přesto zastavují. Zatímco vysazují své 
děti, které jdou do školy, další auta je musí 
objíždět. Měli by využít odstavný pás, kde 
jen zastaví a po vysednutí dítěte odjedou,“ 
vysvětlil místostarosta Antonín Kuchař.  
Smyslem značky je právě zabránit doprav-
ním komplikacím v ranních hodinách. Kro-
mě vymezeného času je dlouhodobé stání 
vozidla v odstavném pásu možné. Doprav-
ní značka bude v lokalitě umístěna nastálo. 

(bl)

Komu se nelení, tomu (komi)se zelení
Komise životního prostředí města Kyjova 
se systematicky věnuje několika okruhům 
témat. První a čím dál významnější je pro-
blematika vody, potažmo sucha. Na Bor-
šovských loukách, zvaných též Ohrada, 
se podařilo vybudovat novou tůňku, která 
se postupně plní vodou, a bude tak sloužit 
jako zdroj vody pro všechny zde žijící živo-
čichy. Tůňka byla vyhloubena Technickými 
službami, a pokud se tento typ krajinného 
prvku osvědčí, komise bude v této aktivitě 
pokračovat. V  Bohuslavicích KŽP vytipo-
vala podmáčené místo na poli nedaleko 
Kyjovky, které je vhodné pro vybudová-
ní další tůně či mokřadu. Prvním krokem 
bude provedení sondy, pokud se potvrdí 
přítomnost spodní vody, bude následovat 
jednání s majiteli a nájemci pozemků. KŽP 
věnuje pozornost také prostoru bývalého 
mokřadu za školou Za Humny v Boršově, 
mezi Kyjovkou a železniční tratí. Je navr-
žena třífázová úprava tohoto prostoru tak, 
aby se obnovil mokřadní ekosystém a plo-
cha se otevřela i pro veřejnost jako místo 
pro vycházky. Zatím bez výsledku zůstá-
vá snaha KŽP o zahájení revitalizace řeky  
Kyjovky. Věříme ale, že do konce roku bude 
podepsáno dlouho připravované společné 
memorandum mezi městem Kyjov a Povo-
dím Moravy o přípravě a realizaci revitalizace  
koryta řeky v intravilánu.

Dalším okruhem je zeleň ve městě i jeho 
okolí. Zde komise aktivně vstoupila do 
nové grantové výzvy Ministerstva životního 
prostředí, která podporuje výsadbu stro-
mů ve městech a obcích. Byly vytipová-
ny veřejně přístupné plochy, kde se nová 
výsadba hodí, a žádost o podporu bude 
vypracována během začátku příštího roku. 
Komise řeší také rozpadající se obezdív-
ky kolem platanů na třídě Komenského. 
Bylo dohodnuto, že obezdívky budou ro-
zebrány a k  úpatí stromů bude vysazen 
břečťan, který pokryje zeminu, a zabez-
pečí ji tak před smyvem. Během každého 
jednání KŽP se projednávají tzv. kácečky, 
tedy stromy, u kterých bylo požádáno  
o pokácení. Komise pečlivě důvody kácení 
posuzuje, a pokud je to možné, navrhuje  
kompromisní řešení například v  podobě 
ořezu koruny.
Velkým tématem jsou komplexní pozemko-
vé úpravy, které komise dlouhodobě pro-
sazuje. Díky aktivitě odboru majetku města 
se daří postupně získávat souhlasy majitelů 
pozemků. V současné době dala potřebný 
souhlas nadpoloviční většina majitelů po-
zemků na katastru Kyjova a Nětčic. Je to 
první krok k zahájení komplexních pozem-
kových úprav. Jejich smyslem je narovnání 
majetkoprávních vztahů a účelné sesta-
vení pozemků, kdy každému z  majitelů  

je garantováno zachování stejné výměry 
a bonity. Především pak dojde k vytvoření 
tzv. plánu společných zařízení, kam patří 
síť polních cest, vymezení ploch pro aleje, 
remízy, ale také poldry a další krajinné prv-
ky či protierozní opatření. Komise se snaží 
tento proces podporovat a snad se pro 
tento velmi užitečný nástroj péče o kraji-
nu podaří získat nadpoloviční souhlas také 
v Boršově a Bohuslavicích. 
Do podzimní agendy KŽP patří dále napří-
klad příprava realizace Uprkovy louky, tedy 
lučního prostranství v  městském parku, 
k  výročí 80 let od úmrtí tohoto světozná-
mého malíře, který působil i v Kyjově. 
Komise pracuje také na zlepšení prostup-
nosti krajiny kolem Kyjova, organizuje péči  
o významný krajinný prvek Podsedky v Bo-
huslavicích, připravuje zabezpečení auto-
busových zastávek s cílem omezit nárazy 
ptáků do prosklených ploch. Každé jednání  
posunuje kupředu řešené aktivity a přiná-
ší nové otázky, návrhy a potřeby, kterými 
se členové komise snaží město i krajinu 
kolem směrovat k  lepšímu stavu životního 
prostředí.

Zuzana Veverková, členka KŽP
Pavel Berka, předseda KŽP

Čtyřicítka prvodárců v Kyjově darovala naději
Hned 67 dárců krve se v Nemocnici Kyjov 
zapojilo do celostátní kampaně 450 ml na-
děje. Více než polovinu z nich přitom tvořili 
prvodárci. Právě na ně je akce zaměřena. 
„Moc děkuji všem, kteří se do kampaně 
zapojili. I těm několika lidem, které jsme 
z různých, především zdravotních důvodů 
museli z  odběru vyloučit. Velice si vážím 
jejich snahy pomoct,“ říká primářka hema-
tologického a transfuzního oddělení Jitka 
Hovadíková Kujíčková.
Akce se v Kyjově konala podruhé. Při loň-
ské premiéře z  toho byl dokonce účast-
nický rekord – zapojilo se 87 prvodárců. 
„Tentokrát jich dorazilo 39. Dost možná se 
na poklesu projevilo načasování do právě 
probíhajících podzimních prázdnin – chy-
běli nám žáci a studenti kyjovských střed-
ních škol,“ přemýšlí hlavní koordinátorka 
projektu Xénie Mráčková.
Vylosovaní dárci byli v  rámci kampaně 
„450 ml naděje“ odměněni drobnějšími, 
ale i hodnotnými dary - například vyhlídko-
vým letem v balonu, či pobytem v útulném 
penzionu. „Důležité je, že nepřicházejí jen 

kvůli vidině zajímavé ceny, ale protože se 
jednoduše rozhodli pomoct. Svědčí o tom 
skutečnost, že  téměř polovina loňských 
prvodárců k nám teď dochází pravidelně,“ 
vyzdvihuje přínos akce primářka Kujíčková.
V celém Česku podle odhadů chybí nej-
méně sto tisíc dárců, v současnosti je jich 
okolo 240 tisíc. Za posledních devět let 
ubylo přes padesát tisíc lidí, kteří krev pra-
videlně darují. Stárnou a nejpozději v pěta-
šedesáti letech jsou z databáze vyřazeni, 
někteří ze zdravotních důvodů i dříve. Pod-
le statistik Nadačního fondu Naděje přitom 
jen v naší zemi potřebuje každé tři vteřiny 
někdo krev a každý člověk během života 
absolvuje v průměru pět transfuzí.
Ti, kteří neměli možnost se do kampaně 
„450 ml naděje“ zapojit, mohou svou krev 
darovat i jindy. Odběry v kyjovské nemoc-
nici probíhají každé pondělí a úterý od 6:30 
do 9:00. Hematologie a transfuzní odděle-
ní se nachází v budově P2.

Filip Zdražil, 
tiskový mluvčí Nemocnice Kyjov
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JUBILANTI
Bohumila Hlobilová – 94 let
Marie Dufková – 91 let 
Emil Mendl – 91 let 
Vladimír Procházka – 85 let 
Květoslava Kučerová – 85 let 
František Esterka – 85 let 
Jan Valenta – 85 let 
Walter Brück – 85 let 
Milada Bábíková – 85 let 
Božena Dubná – 85 let 
Ludmila Kudrová – 85 let 
Eva Zubková - 80 let 
Libuše Zbořilová – 75 let 
Karel Veverka – 75 let 
Emilie Puková – 75 let

ÚMRTÍ
Ludmila Procházková 
* 27. 5. 1935    † 24. 10. 2019 
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POLICEJNÍ STŘÍPKY

MUŽ MĚL ČTYŘI A PŮL PROMILE
Ve večerních hodinách přijali strážníci 
telefonické oznámení, že na autobuso-
vém nádraží se povaluje značně podna-
pilý muž, jenž není schopen postavit se 
na nohy a odejít. Po příjezdu na místo 
hlídka nalezla opilého čtyřiatřicetileté-
ho muže z Věteřova, kterému naměřila 
ohromující hodnota 4,48 promile alko-
holu. Muž začal být při řešení situace 
velmi vulgární a agresivní. Z tohoto dů-
vodu byl za doprovodu strážníka převe-
zen na záchytnou stanici do Kroměříže. 

ZÁCHRANA ZRANĚNÉ ŽENY 
V  odpoledních hodinách telefonovala na 
městskou policii žena, která sdělila, že  
v ulici K. Čapka slyší z jednoho rodinné-
ho domu zpoza vstupních dveří volání  
o pomoc. Hlídka po okamžitém příjezdu na 
místo potvrdila, že za dveřmi opravdu leží 
zraněná žena, která není schopna postavit  
se a dveře otevřít. Z důvodu nebezpečí  
z prodlení strážníci na nic nečekali a dve-
ře opatrně vytlačili. Zraněné ženě poskytli 
první pomoc a vzápětí ji sanita odvezla na 
ošetření do nemocnice. 

KRADL, PŘESTOŽE BYL V PODMÍNCE
Ve večerních hodinách oznámila stráž-
níkům ostraha OD Kaufland, že chytila 
zloděje. Na místě pak hlídka zjistila, že 
osmatřicetiletý muž z Čejče vyměnil na 
zboží cenovku s vyšší cenou za levnější. 
Strážníci také zjistili, že v minulosti byl 
tento muž za podobné krádeže pravo-
mocně odsouzen a nyní je stále v pod-
mínce. Z tohoto důvodu na místo přivo-
lali Policii ČR, která si výtečníka převzala 
k dalšímu šetření. 

Diagnóza: humor. Zdravotní klauni v Nemocnici Kyjov ordinují už 10 let
Smích pomáhá léčit - okřídlená, avšak roky 
prověřená pravda, která platí především  
u dětí. I proto do Nemocnice Kyjov už 10 let  
přijíždějí klauni s kufříkem plným humoru  
a radosti. Malým pacientům pomáhají sni-
žovat obavy z bílých plášťů a nemocí.
Každý čtvrtek, jednou za dva týdny, obcházejí 
chodby dětského oddělení v Kyjově. Neu-
tekli z cirkusu - manéží jsou jim nemocniční 
pokoje, publikem dětští pacienti. Jeden si 
zpravidla hraje na chytrého, druhý je jeho 
méně chytrým asistentem. Osvědčených 
rolí se v kyjovské nemocnici zhostili i Jan 
Kyncl a David Tchelidze. První je v civilním 
životě muzikant, druhý se živí jako herec. 
Avšak jen do chvíle, než si nasadí červe-
né nosy. V ten moment jsou z nich profe-
sionální klauni. Před dětským publikem 
působí jako sehraný pár, pravidelně spolu 
ale nevystupují. „Dvojice nejsou pevné. Jen  
v Jihomoravském kraji působí osmnáct 

zdravotních klaunů a ti se doplňují podle 
svých časových možností,“ vysvětluje Da-
vid. Červený nos si nasazuje od roku 2013, 
jeho parťák ještě o pět roků déle.
Umělecký repertoár rozšiřují společně s dal-
šími kolegy na víkendových workshopech. 
Současně ale dodávají, že ne všechno se 
dá naučit. Mimořádně důležité je umět 
pohotově zareagovat na konkrétní situaci  
a hlášku partnera a s tím související schop-
nost improvizace. „Dá se to přirovnat k fot-
balu. Třeba u přímého volného kopu se hráči  
rozestaví do předem dohodnutých pozic, 
po rozehrání míče se ale průběh celé situ-
ace zpravidla vždy odvíjí zcela jedinečně,“ 
vysvětluje Jan.
Dětští pacienti jsou specifickým publikem. 
Ne vždy je proto úkolem klaunů přivést je  
k smíchu. „Některá onemocnění jsou zá-
važnější, provází je třeba i šok z neznámého 
prostředí. Někdy děti chtějí především klid. 

Než vstoupíme do pokoje, probereme proto 
jejich zdravotní stav s personálem nemocni-
ce. I samotných pacientů, případně rodičů, 
se potom ptáme, zda smíme dál,“ vysvětlu-
je David a dodává, že je třeba umět citlivě 
vyhodnotit atmosféru.
Jejich aktivitu zastřešuje nezisková orga-
nizace Zdravotní klaun. Založil ji Gary Ed-
wards - osmašedesátiletý Američan, který 
od roku 1998 žije v České republice neda-
leko Litomyšle. Je tělem i duší organizace 
- shání peníze od soukromých dárců, vybírá 
nové klauny, které následně sám školí. Jeho 
tým v současnosti čítá bezmála devadesát 
talentovaných lidí, kteří smíchem pomáhají 
léčit ve více než šedesáti nemocnicích po 
celé zemi. Svůj reportoár postupně rozšířili 
o geriatrický program, v rámci něhož na-
vštěvují i domovy pro seniory.

Filip Zdražil, 
tiskový mluvčí Nemocnice Kyjov

Zdravodní klauni Jan Kyncl a David Tchelidze. Foto: (fz)
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KYJOV SI VEZME ÚVĚR NA LUXUSNÍ ZBOŽÍ

Vyjádření městského architekta k plánovanému aquacentru

Jak jistě víte, na říjnovém zastupitelstvu 
byla schválena výstavba aquacentra s ná-
klady cca 250 mil. Kč bez DPH a financo-
váním akce ve formě bankovního úvěru se 
splatností maximálně 20 let.
Zastupitelé za Pro Kyjov hlasovali jednotně  
proti. Důvody jsme popsali v říjnovém  
vydání novin. Považujeme však za důležité 
doplnit konkrétní čísla zveřejněná až před 
jednáním zastupitelstva.
Splátky úvěru mají činit ročně cca 20 - 25 
mil. Kč. Původně předložený návrh počítal 
s dobou splácení patnáct let, s úroky by 
tak město zaplatilo cca 300 mil. Kč. Při 
prodloužení splatnosti úvěru bude část-
ka ještě vyšší, a to stále nezapočítáváme 
DPH. V analýze, kterou zmínil starosta  
v minulém čísle novin, je mimo jiné uvedeno:  
„Průměrně by mělo být každý rok alespoň 

25 mil. Kč zajištěno na reprodukci majetku 
města.“ To znamená, že cca 25 mil. má jít 
na splácení dluhu a 25 mil. na opravy ma-
jetku města, celkem tedy cca 50 mil. Kč 
ročně. Město Kyjov má přitom ročně cca 
50 mil. Kč na investice a opravy. Kde vez-
meme peníze na další investice?
Zmíněná analýza skutečně doporučuje 
Kyjovu vzít si úvěr, za rozumnou považuje 
výši 200 až 250 mil. Kč. Nicméně dopo-
ručuje: „Bezpečné jsou investice zejména 
do školství, ale rozumné jsou jakékoliv in-
vestice zlepšující infrastrukturu a podmínky 
pro podnikání a bydlení.“ Analýza zmiňuje 
i rizika pro městské finance: „Rizika města 
posilují zejména vnější hrozby, zdražování 
provozu a investic, úbytek obyvatel.“ Zda 
lze aquacentrum zahrnout pod nezbytnou 
infrastrukturu, ponecháváme na uvážení 

čtenářů. Faktem však zůstává, že i bez něj 
je o bydlení v Kyjově enormní zájem.
Jsme přesvědčeni, že se současnými pro-
blémy Kyjova není investice do aquacentra 
strategická a pro město se stane zatěžují-
cím luxusním zbožím. S ohledem na rozlo-
žení sil v zastupitelstvu nicméně nezbývá 
než rozhodnutí pro jeho výstavbu respek-
tovat. Současně je nezbytné jasně říct, kdo 
za toto rozhodnutí ponese odpovědnost.  
K té politické se na zasedání zastupitelstva 
za vedení města přihlásil starosta.
Závěrem jen zbývá dodat, že svítit ani sekat 
trávu město skutečně nepřestane. Raději 
bychom ale byli, kdyby Kyjov nad rámec 
běžné údržby investoval energii a finance 
tak, aby nezůstal u trendů 20. století. Stan-
dardy a výzvy 21. století už totiž leží jinde.

zastupitelé za Pro Kyjov, z. s.

Město je jako velká rodina, která se snaží 
reagovat na současné i budoucí vícege-
nerační potřeby. Některé jsou důležitější, 
na jiné stojí za to si počkat. Na celoročně 
provozovaný bazén čeká Kyjov desítky let.  
A podle nedávného rozhodnutí zastupitelů 
se nejspíš brzy dočká.
Na světě je podrobně zpracovaný projekt. 
Všechny kroky směřující k dnešnímu, velmi  
zdařilému stavu byly průběžně připomín-
kovány a schvalovány volenými i poradními 
orgány města a v prvopočátku i samotnými 
občany. Byla vybrána vítězná podoba ná-
vrhu a řešila se funkční náplň a ekonomika 
provozu. S ohledem na rozsah projektu byl 
vytvořen tzv. "bazénový výbor", kde jsou 
zastoupeni i členové opozičních stran, aby 
se při přípravách tak velké investice táhlo za 
jeden provaz a všichni měli dostatek infor-
mací. Členové výboru řešili například otáz-
ky provozu, vnitřního vybavení, ale i to, jaký 
bude dopad na městský rozpočet. Závěr 
byl jednoznačný – když už se město zadlu-
ží stavbou bazénu, je třeba v něm nastavit 

natolik atraktivní provoz, aby nebyl ztrátový.
Vypracovala se proto studie proveditelnosti 
a zástupci města navštívili několik bazénů. 
Na základě nabytých zkušeností se zača-
lo s úpravou původního projektu. Ten totiž 
počítal pouze s plaveckým bazénem, což 
provozovatelé navštívených zařízení shod-
ně označili za zmařenou příležitost. Takový 
provoz by totiž přilákal jen úzkou skupinu 
lidí a zcela jistě by ho město muselo kaž-
doročně dotovat. To by bylo v rozporu se 
zadáním členů výboru.
Projekt se proto přepracoval tak, aby oslo-
voval všechny generace – od plavání pro 
kojence, přes rodiny s dětmi, až po seni-
ory, aby ho navštěvovali sportovci, stejně 
jako školy či tělesně postižení. Aby kopí-
roval současné trendy zábavy a relaxace. 
Zjednodušeně – aby krytý bazén povýšil na 
atraktivnější aquacentrum.
To se díky spolupráci s oslovenými od-
borníky povedlo na výbornou. I členové 
„bazénového výboru“ souhlasili s roz-
šířením atrakcí, úpravou vodních ploch  

a s tím souvisejícím navýšením nákladů 
stavby. Oslovený odborník na hospodaření 
měst navíc velmi erudovaně vypočítal, že 
si Kyjov tak vysokou investici dovolit může  
a současně mu zbude dost peněz na zhod-
nocování svého majetku. Je proto zvláštní, 
že někteří zastupitelé na svém jednání po-
třebu výstavby takového zařízení opako-
vaně zpochybnili. Jako by zapomněli, že 
právě oni na schůzích seděli, komunikovali 
s námi, souhlasili s dalším dopracováním.
Do přípravy projektu je zapojena řada lidí 
– z úřadu i mimo něj. Za více než rok ten-
to tým odvedl pořádný kus práce. Nemrzí 
mě vynaložené úsilí a už vůbec ne fakt, že 
většina opozičních zastupitelů hlasovala 
proti - na to mají právo. Je však smutné, 
že si svůj negativní postoj schovali až na 
zastupitelstvo, místo toho, aby své připo-
mínky zapracovali už do přípravné fáze. 
Takový způsob komunikace je neuctivý vůči 
ostatním.

David Hoffmann, 
architekt města Kyjova

Vizualizace navrhované podoby kyjovského aquacentra.



/ prosinec 2019

strana 6

Z našeho města

Vladimíra Výletu ocenil 
Jihomoravský kraj
Vladimír Výleta z  Kyjova získal druhé místo 
v anketě Osobnost neziskového sektoru Ji-
homoravského kraje. Navrhl ho tým Kyjov-
ského Slovácka v pohybu a oceněn byl za 
svou dlouholetou humanitární činnost. 
Vladimír Výleta pomáhá potřebným zhruba 
dvacet let. Založil humanitární organizace 
Omega Plus, která se věnuje řadě aktivit. 
Teď třeba připravuje další vánoční sbírku na 
podporu darování kostní dřeně, v minulos-
ti pořádala sbírku kol pro Afriku a podobné 
aktivity. Hlavní činností sdružení je však ruč-
ní pletení obvazů pro malomocné v  Africe  
a v  Indii. V  Kyjově vznikají až třináctikilové 
balíky po 350 obvazech. Ty následně putují 
na jedenáct míst v Indii a 22 v Africe. Občan-
ské sdružení Omega Plus čítá 14 seniorů, 
kteří svou práci dělají bez nároku na finanční 
odměnu. Činnost Vladimíra Výlety byla oce-
něna také v anketě Dobrovolník roku, kterou 
vyhlašuje Dobrovolnické centrum Krok.

(bl)

Bezplatného vyšetření prostaty využilo 
v průměru 120 mužů denně
Rekordní zájem provázel preventivní akci 
Movember v kyjovské nemocnici. Kampa-
ně, během níž zájemci podstoupili test na 
vyšetření prostaty, využilo v deseti dnech 
bezmála 1200 mužů.
Je to počet, který dokazuje, že ani muži 
neberou prevenci na lehkou váhu a stále 
více se zajímají o své zdraví. Účast mezi-
ročně narůstá. Kampaň se v Nemocnici 
Kyjov konala potřetí. Do prvního ročníku, 
během něhož probíhala celý listopad, se 
zapojilo bezmála šest set zájemců. Vloni 
jejich počet o šedesát vzrostl, přestože 
délka trvání akce se zkrátila na deset dní. 
Tedy stejně jako letos, kdy ale Oddělení 
klinické biochemie navštívilo skoro 1200 
mužů, tedy dvojnásobný počet!
Je potěšující, že se mírně snižuje počet za-
chycených pozitivních případů – vloni jich 
bylo pět procent, tentokrát jen něco málo 
přes tři procenta. „Nejedná se automaticky 
o rakovinu prostaty, majitelé těchto vzorků 
by ale měli navštívit své praktické lékaře 
či urology a dohodnout se na podrobněj-
ším přezkumu,“ vysvětluje primář Rostislav 
Kotrla. Současně vyzdvihuje klíčovou roli 
prevence. „Jen v České republice zemřou na  
rakovinu prostaty v průměru čtyři muži denně.  
Mnohdy jen proto, že si nenašli čas k ná-
vštěvě lékaře,“ dodává. Kromě potíží při mo-
čení, které navíc mohou být jen mírné, totiž 
rakovinu prostaty zpravidla neprovázejí další  
příznaky, a preventivní prohlídky jsou tak  

jedinou možností, jak nemoc včas odhalit.
„Vyšetření spočívá v odběru malého vzor-
ku krve a zjištění hladiny PSA. To je zkratka 
pro prostatický specifický antigen - látku, 
kterou prostata ve zvýšeném množství 
uvolňuje do krve v případě zmnožení nádo-
rových buněk,“ přibližuje Kotrla. Vyšetření 
zabere jen chvilku. Na výsledky se navíc 
nečeká – nemocnice je na vlastní náklady 
klientům rozesílá poštou.
Riziko výskytu rakoviny výrazně stoupá  
u osob starších padesáti let. „Tito muži by 
měli preventivní vyšetření absolvovat kaž-
dý rok, ostatně právě tato věková katego-
rie se do kampaně zapojila nejvíce,“ říká 
ředitel Nemocnice Kyjov Lubomír Wenzl  
a v předstihu zve na příští ročník Movem-
beru, který se na Oddělení klinické bioche-
mie uskuteční od 2. do 11. listopadu 2020.
Hnutí s názvem Movember (složenina ang-
lického výrazu pro knírek a měsíc listopad) 
vytvořilo novodobý pánský svátek, při kte-
rém si muži nechávají narůst kníry. Kampaň 
upozorňuje na význam prevence rakoviny 
prostaty. Ta tvoří zhruba šestnáct procent 
všech nádorových onemocnění a ročně 
na ni jen v České republice umírá více než 
1300 mužů. Dnešní metody přitom v 80 
procentech případů umějí diagnostikovat 
rakovinu prostaty ve stadiu, kdy lze nemoc 
úspěšně léčit.

Filip Zdražil, 
tiskový mluvčí Nemocnice Kyjov

Web nabízí celé Slovácko 
jako na dlani. Může 
prezentovat i vaši akci

Úplně nový, konečně responzivní, moderní  
a plný informací o celém Slovácku je turistic-
ký portál www.slovacko.cz, který se dočkal 
po dlouhých letech rekonstrukce. Prezentuje 
už na tři stovky zajímavostí, které lze v regio-
nu navštívit, a přibližně šest set ubytovatelů 
či gastro zařízení. Největší zájem na webu je 
ale o akce. Jejich široká nabídka zahrnuje 
skutečně celý region od Lanžhota přes Ho-
donín nebo Ždánice až po Uherský Brod či 
Bojkovice. 
Portál je otevřený všem a na jeho podobě 
spolupracuje kdokoliv, kdo má zájem a chuť 
něco prezentovat. Pořádáte zajímavou akci? 
Nepotřebujete se nikoho ptát, žádat povolení 
nebo přístupové heslo. Stačí zmáčknout na 
webu tlačítko VLOŽIT NA WEB a tam vyplnit 
online formulář s daty o akci. Administrátoři ji 
zkontrolují a zveřejní. Totéž platí o zajímavých 
cílech. Provozujete naučnou stezku, nabízíte 
zážitky turistům, přebudováváte starý domek 
na malé muzeum? Vyplňte online formulář  
a budete součástí webu, který nabízí kom-
plexní nabídku nejen turistům, ale i místním, 
kteří na internetové stránky chodí hledat tipy 
na výlety. Akce či turistické cíle mohou ná-
vštěvníci webu jednoduše filtrovat podle data 
konání, místa i tématu.
Web provozují společně destinační společ-
nosti Turistická asociace Slovácko a Region 
Slovácko. Jeho rozsáhlá rekonstrukce se  
podařila díky společnému projektu s  podporou  
Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Zdeněk Šmýd, Turistická asociace Slovácko

Alej života se rozrostla o další stromy
Příjemnou vzpomínku na svůj vstup do 
života budou mít další kyjovské děti. Na 
jejich počest mohli rodiče vysadit strom, 
který se stal součástí stromořadí lemující-
ho cyklostezku do Bohuslavic. To vyrůstá 
už čtyři roky. V sobotu 2. listopadu zde při-
bylo dalších pětadvacet stromů, které jsou 
věnované dětem narozeným letos.
“My jsme se Aleje života zúčastnili už  
s prvním dítětem a moc se nám to líbilo, 
tak jsme si říkali, že by byla škoda nevyužít 
této nabídky podruhé,” řekl jeden z rodičů, 
kteří sázeli stromy, Václav Hanke. 
V předcházejících letech se sázely duby, 
buky, javory, letos to byly především habry.

“Vzhledem k tomu, že jsme omezeni pro-
storem, tak jsme pro tuto etapu museli 
odkoupit část pozemku, abychom moh-
li v sázení pokračovat. Nicméně zůstává 
nám ještě nějaká volná plocha, takže alej 
se může rozrůstat i v příštích letech. Do 
budoucna se uvidí,” vysvětlil místostarosta 
Kyjova Antonín Kuchař.
Z projektu se stává příjemná tradice, kte-
rá má pro řadu rodin symbolický význam. 
Místo je tak cílem jejich procházek, kdy se 
společně dívají, jak se zasazenému stromu 
daří. Navíc mohou posedět v altánku, který 
se stal součástí aleje v loňském roce.

(zš)

PODĚKOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍ STROM
I s letošním vánočním stromem, který už zdobí kyjovské Masarykovo náměstí, se pojí zajímavý pří-
běh. Městu ho daroval pan Zdeněk Jež. 12 metrů vysoký smrk ztepilý před 33 lety vysadil na sídlišti  
U Vodojemu na počest narození svého syna Zbyňka. Strom by letos stejně musel k zemi - roste až 
příliš blízko domu, který se bude zateplovat. Pěkně rostlý smrk tak nepřijde nazmar a stane se sym-
bolem letošních Vánoc v Kyjově. Rodině Ježových moc děkujeme. 

Oldřich Talaš, ředitel Technických služeb Kyjov



/ prosinec 2019

strana 7

placená inzerce

Z našeho města

HODONÍN, Velkomoravská 3950/26A, Mobil: 602 509 882
BRNO-KOMÁROV, Hněvkovského 30/65, Mobil: 702 095 207 

Renault SUV
#NejlepšíNabídka

Zvýhodnění až 120 000 Kč
Zimní pneumatiky zdarma*

5 let záruka Renault
*Nabídka platí od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Konkrétní výši zvýhodnění na vybraný model vám sdělí v autorizované prodejně RENAULT (https://www.renault.cz/prodejci.
html). Uvedené maximální zvýhodnění se poskytuje na vozidlo Nový Renault KADJAR s naftovým motorem a zahrnuje slevu za model a motorizaci, za výkup vozidla a za financování 40 000 Kč PREMIUM KADJAR při využití značkového financování Renault
Finance poskytovaného společností RCI Financial Services, s. r. o. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km nebo 150 000 km pro Renault KOLEOS (dle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí
kupní smlouvy. Renault CAPTUR: spotřeba 5,5–5,8 (l/100 km), emise CO2 125–132 (g/km); Nový Renault KADJAR: spotřeba 4,3–6,1 (l/100 km), emise CO2 112–139 (g/km); Renault KOLEOS: spotřeba 5,4–5,8 (l/100 km), emise CO2 143–152 (g/km).
Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.

Bohuslavičtí zahrádkáři bilancují
Už jen pár dnů zbývá do okamžiku, kdy za-
máváme na rozloučenou letošnímu roku. 
Jako správní hospodáři se i my, zahrádkáři 
a zahrádkářky v Bohuslavicích, ohlížíme za 
výsledky celoroční práce naší organizace.
I letos bylo v chaloupce na návsi pěkně 
rušno. Po zimním oddechovém čase se 
sešly naše členky nad přípravami oslavy 
jara. Před Velikonocemi se konala tradiční 
tvorba svátečních dekorací a po ní 
výstava na téma Velikonoce na dě-
dině. Chaloupka plná květin a jarní 
zeleně se spoustou kraslic a motýl-
ků od dětí z kroužku Tulipánek - to 
vše přispělo ke sváteční atmosféře. 
O Zeleném čtvrtku zejména mužské 
členstvo uvítalo pozvání na „zelené  
pivo“. Kdo chtěl potěšit ducha, měl 
možnost zapojit se do akce, při níž 
šlo o poznávání léčivých bylinek  
z bohuslavických luk a strání. Mezi 
péčí o úrodu na svých zahrádkách 
jsme stihli uspořádat ochutnávku 
zeleninových salátů. Úctyhodných 
18 druhů přesvědčilo o mistrovství 
bohuslavických kuchařek. Stej-
ný úspěch mělo i voňavé grilování. 
Novinkou v našem počínání byla 
soutěž ve vaření gulášů. V chaloup-
ce se sešly čtyři kuchařské týmy  
a z domácích kuchyní přibyly další, takže 
se hostům nabízelo deset druhů chutných 
gulášů. K chuti přišly všechny a nejvíc ten 
z divočiny od mistra Kotka.
V červnu, ve žhavých dnech, kdy by se 
nejlépe sedělo u vody, proběhla plánovaná 
rekonstrukce chaloupky. Pořídili jsme nové 

omítky, nová krbová kamna, malovalo se. 
Za odborně provedené práce je třeba po-
děkovat Romanovi a Martinovi Průšovým, 
stejně tak obětavě přiložily ruku k dílu  
i ostatní členky výboru. V této souvislosti je 
nutno poděkovat za finanční podporu od 
města Kyjova. Vážíme si toho a ujišťujeme, 
že investice byla vynaložena užitečně, ke 
společnému prospěchu.

S přicházejícím podzimem jsme vyhlíže-
li zrající úrodu kvalitních hroznů, a tak se 
nabízelo další pozvání určené nejen Bo-
huslavickým. Nebývalou účast zájemců 
z širokého okolí zaznamenal letošní košt 
burčáků. Sešlo se dvacet druhů a hostům 
chutnaly i grilované hamburgery.

Po dobrých zkušenostech z minulých let 
jsme i letos vyhlásili na začátku podzimu 
ochutnávku pomazánek. Vybrat nejlepší 
ze skoro šedesáti druhů byla mimořádně 
těžká volba. Nejvíc hlasů získala ta, kterou 
připravila přítelkyně Průšová.
Ze zahrad luk a lesů jsme se pomalu vraceli 
do teplejšího prostředí a toho jsme využili 
k podzimnímu „dušičkovému“ aranžování. 

Na mnoha hrobech našeho hřbitova 
se objevily vkusné dekorace z rukou 
bohuslavických žen. Nemalou zá-
sluhu na tom má naše obětavá spo-
lupracovnice paní Konečná.
Než si připijeme na úspěch v příštím  
roce, čeká nás ještě pravidelné 
zpívání u vánočního stromu s muž-
ským a ženským sborem z Bor-
šova a našimi dětmi ze základní  
a mateřské školy. Pro sbor, rodiče 
a ostatní příbuzenstvo máme vždy 
připravené malé pohoštění i něco na  
zahřátí. Naše malé členy kroužku  
Tulipánek a Malý rybář čeká návště- 
va Mikuláše.
Všechny vyjmenované akce vyža-
dovaly nejen organizační přípravu 
od devítičlenného výboru, ale také 
aktivní pomoc členů organizace 
Demižonek, TJ Sokol Bohuslavice 

a celé řady ochotných Bohuslavjáků. Za 
poskytnutou pomoc, ochotu a zájem všem 
děkujeme a přejeme podobně úspěšný  
a spokojený rok 2020.

Lucie Tesaříková
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Ekotým na ZŠ Dr. Joklíka
Na ZŠ Dr. Joklíka pracuje pod vedením 
pana učitele Jiřího Tyla skupina přírodo-
vědných nadšenců z  pátých až osmých 
tříd, kteří si říkají EKOTÝM Vlci a usilují  
o získání titulu EKOŠKOLA. Třídění odpadu,  
šetření vodou a energií, turistické vycházky 
do přírody, to je jen část náplně naší čin-
nosti, kterou organizujeme nejen pro naše 
členy, ale i pro žáky školy. Druhým rokem 
pořádáme soutěž ve třídění odpadu ve  
třídách s názvem „EKOtřída“. Pro první stu-
peň jsme zorganizovali smyslovou stezku,  

jejímž cílem bylo všemi možnými smysly 
rozpoznat zvuky, vůně, tvary či chutě pří-
rodnin a potravin. 
S ekotýmem vyrážíme na naučné výpravy 
do přírody, přičemž hrajeme celoroční hru 
„Tajemství Vlčí rokle“. 22. března 2019 na 
Den vody jsme připravili rovněž pro žáky 
prvního stupně poučné a zároveň zábav-
né pokusy s  vodou. Věříme, že náš eko-
tým výrazně přispěje ke změně přístupu  
a vnímání ochrany přírody našich vrstevníků.

Šimon Křivánek, 7. B 

It’s a long way to Budkovce…
Byli jste někdy na východním Slovensku? 
Na Slovensku tak východním, že se tam 
z  Košic jede ještě hodinu a půl? My jo! 
My, holky sebrané z  osmých a devátých 
tříd ZŠ Dr. Joklíka, paní učitelka Trnko-
vá a pan učitel Kovoš. Jeli jsme vlakem  
z Břeclavi osm hodin! Už za to by měli  
dávat v Budkovciach medaili… Ta se ovšem 
neudělovala, ani jiná cena, protože Meziná-
rodní přehlídka dětské dramatické tvořivosti  
v Budkovciach byla nesoutěžní. Úkol zněl 
jasně: ztvárnit klasickou pohádku „Kocúr 
v čižmách“ tak, aby aspoň jedna z postav 
mluvila anglicky. Pojali jsme to muzikálně  
a za naši verzi „Puss in boots“ jsme obdr-
želi opravdu veliký aplaus (myslíme, že asi 
největší). Kromě vystupování jsme navštívili 
slovenské moře – Zemplínskou Šíravu, ne-
vinnou vesničku Vinné a lokální metropoli 
Michalovce. Vše jsme zakončili příjemným 
rautíkem, který připravila pořádající škola. 
Vlastně ne, vše jsme zakončili osmiho-
dinovou cestou vlakem zpátky domů…  

A nebojte, naše představení nezmizelo 
v propadlišti dějin. Nebude to trvat dlouho 
a předvedeme je taky na naší škole!

B+B+J+K+M+T z 8.B

Sociální oblast

Tříkrálová 
sbírka 2020
V celé České republice 
proběhne na začátku 
ledna již tradiční Tříkrá-
lová sbírka. Akci pořádá Charita Česká 
republika, v Kyjově a jeho okolí orga-
nizaci zajišťuje Charita Kyjov. V  městě  
Kyjově sbírka proběhne v sobotu 4. ledna.  
Zahájena bude v  9:30 na Masarykově 
náměstí před kostelem slavnostním po-
žehnáním a vysláním koledníků.
Díky Tříkrálové sbírce můžeme pomáhat 
lidem nemocným, hendikepovaným, či 
lidem, kteří se ocitli v  těžké životní si-
tuaci, a budovat charitní dílo. Koledníci 
Tříkrálové sbírky v  roce 2019 vykole-
dovali v  kyjovském děkanátu celkem 
1  243  740 Kč. Z  této částky Charita  
Kyjov obdržela 736 005 Kč, které využila 
na níže uvedené schválené záměry: 

• přímá sociální výpomoc lidem, kteří 
se ocitli v nepříznivé životní situaci - 
155 093 Kč

• rozvoj mobility pečovatelské služby 
– nákup osobního vozidla - 230 912 Kč

• nákup nemovitosti pro zkvalitnění 
zázemí Charitního domu pokojného 
stáří v Čeložnicích (splátka úvěru) - 
350 000 Kč

Zbylá částka byla použita na humani-
tární pomoc v  zahraničí a na projekty 
Arcidiecézní charity Olomouc a Charity 
ČR. Vaše důvěra je pro nás závazkem  
a současně povzbuzením pro naši práci.

za Charitu Kyjov, 
Vladimír Měchura, ředitel

Výzva pro dobrovolníky
Charita Kyjov v sobotu 4. 1. 2020 organi-
zuje Tříkrálovou sbírku v Kyjově. Prosíme  
děti - koledníky - i zájemce, kteří by se 
chtěli účastnit sbírky jako vedoucí sku-
pinek, ať se co nejdříve hlásí na telefonu  
728  759 816 – Radek Šváb. Zájemci 
si mohou přihlášky vyzvednout také na  
kyjovské faře v Centru pro rodinu nebo  
v sídle Charity Kyjov v ul. Palackého 194. 

Radek Šváb

Inzerce v Kyjovských novinách
na tel.: 732 415 104
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V CENTRU SLUŽEB PRO SENIORY KYJOV
Den otevřených dveří probíhá v  našem 
zařízení každoročně, ale ten letošní byl 
vskutku podařený. Kdo k nám zavítal, mohl 
si prohlédnout všechna podlaží centra,  
nahlédnout do pokojů i do společných 
prostorů uživatelů, položit jakékoliv otázky  
týkající se chodu zařízení. Na jednom z pa-
ter se bylo možno podívat a vyzkoušet si 
kompenzační a polohovací pomůcky včetně  
zvedáků, které v  našem zařízení používá-
me. Nechybělo odborné měření krevního 
tlaku a hladiny cukru v krvi. V přízemí byla 
jedinečná výstava fotografií našich seniorů 
s názvem „Mládí & Stáří“. Bylo možno na-
hlédnout do kroniky a podívat se na fotky 
nebo si přečíst zápisy z nejrůznějších akcí 
u nás. Fotografie pořízené při zvláštních 
příležitostech dnů všedních i slavnostních 
byly k vidění i na nástěnkách či videopro-
jekci. V  dílnách byla ukázka prací našich 
uživatelů, výrobky si návštěvníci poté mohli 
i zakoupit. A že bylo z čeho vybírat… Stoly 
byly plné košíků, polštářků, látkových vě-
nečků, vánočních ozdob a svícnů. Nechy-
běly výrobky keramické dílny jako misky, 
ozdoby a mnoho dalšího. Počasí vybízelo 
i k  návštěvě zahrady, kde se hosté mohli 
potěšit nově vysazenými bylinkovými za-
hrádkami, ale i zahradou jako takovou. 
Kdo měl chuť, mohl si zkusit oblíbenou hru 
našich uživatelů – pétanque.   O tom, že 

se tato hra nehraje jen pro radost, svědčí 
množství pohárů, trofejí a diplomů vystave-
ných ve vitrínách v přízemí. I chuťové buňky  
si přišly na své, a to hned na dvou mís-
tech. V jídelně seznamoval hosty personál 
kuchyně s  některými z  jídel připravených 
v našem zařízení. Namátkou si připomeňme  
dýňovou krémovou polévku s krutonky, pa-
lačinky se šunkou a špenátem, pomazánky  
z  červené čočky či brokolice, mrkvové  
šátečky a lahodné koláčky. Druhým mís-
tem pak byl společenský sál, kde hosté  
za příjemných tónů cimbálové muziky  
Mojmíra Vlkojana popíjeli burčák a přikusovali  

chleby se sádlem. Dobrá nálada a příjemná  
atmosféra byla znát na každém kroku. Po 
bohatě prožitém odpoledni neodešel nikdo 
domů s prázdnou. Každý host si mohl od-
nést pozdrav z naší zahrady, ať už to bylo 
v  podobě třešňovo-višňové marmelády, 
jablečných křížal či sušených bylinkových 
čajů. Do druhé ruky ještě speciální výtisk 
novin o historii a současnosti v našem 
zařízení. Odpoledne bylo krásné, o čemž 
svědčí ústní i písemné pozitivní reakce zú-
častněných hostů.

Eva Vyskočilová, Centrum služeb pro 
seniory Kyjov, p. o. 

Vánoční svátky patří k našim tradičním ri-
tuálům. Kde se bere jejich kouzlo? Na čem 
stavět? A když se to pokazí, kde najdeme 
pomoc?
Možná také potvrdíte, že se nám daří, když 
se setká víc dobrých nastavení. Potře- 
bujeme udělat následující rozhodnutí:  
“Záleží mi na společných chvílích s rodinou  
a chci si je užít.“ Na jejich přípravě se podílí 
víc členů rodiny, ostatní jejich úsilí alespoň 
ocení. Důležitější než cokoliv jiného je být 
spolu a projevit vzájemnou úctu. A když 
se to povede, doporučuji každou šťast-
nou chvíli zachytit. Vyfotit, vzpomínat na ni, 
mluvit o ní, těšit se na její opakování. I když 
to teď vypadá jednoduše, ve skutečnosti 
poslouchám jiné příběhy. A někdy nám tyto 
zážitky stojí v cestě. Ale nemusí to tak být.
V Kroku Kyjov pomáháme řešit problémy, 
vyrovnat se s minulostí, jít dál. Stojí za to 
říct si o pomoc. Pokud tu zkušenost nemá-
te, dovolte si ji. Ráda bych vám představila 
programy Kroku, které mají co nabídnout.
Terapeutická komunita Krok je nenahra-
ditelnou součástí organizace Krok Kyjov, 
z.ú., která letos slaví již 20 let působení. 

Pro klienty terapeutické komunity mnohdy 
představujeme poslední možnou pomoc. 
Za těch dvacet let prošlo dveřmi komuni-
ty mnoho závislých, a těm, kteří přijali naši 
pomocnou ruku, jsme ukázali cestu osob-
ního růstu a lásky k životu. Pomáhat lidem 
a rodinám, které jsou zasaženy závislostí, 
je naše poslání. Poslání, za kterým si chce-
me jít minimálně dalších dvacet let.
Od roku 2007 poskytujeme Program ná-
sledné péče Krok. Představuje přechod 
mezi rezidenční léčbou v komunitě a běž-
ným životem klienta a poskytuje mu pře-
devším sociální a terapeutickou podporu. 
Zároveň také nabízí podporované bydlení, 
které umožňuje sociální stabilizaci bez nut-
nosti bydlení za komerčních podmínek.
Čemu se věnuje program Agentura pro 
občany? Pracovnice Agentury každý den 
pracují v terénu v rodinách, které naši 
pomoc potřebují. Pomáháme zejména 
zlepšovat péči o děti a řešit různé situa-
ce v životě rodin. Realizujeme programy 
prevence sociálně patologických jevů ve 
školách v Kyjově a obcích, pro které měs-
to vykonává rozšířenou působnost státní 

správy. Naše občanská poradna reaguje 
na spektrum nejrůznějších problematik, 
které s sebou naši klienti přinášejí. Jsme 
členem Asociace občanských poraden. 
Agentura pro občany při Krok Kyjov je za-
pojena také do realizace cochemské praxe 
Okresního soudu v Hodoníně jako jeden  
z významných odborníků pro práci s rodi-
nou. Poskytuje aktivity: edukace, mediace 
a terapie s celou rodinou.
Prostřednictvím projektu Evropské unie – 
Krok-Age friendly organizace - zavádíme 
již jedenáct měsíců principy age manage-
mentu, které zohledňují průběh životních 
fází člověka na pracovišti a přihlížejí k jeho 
měnícím se vnitřním zdrojům. Je to pro-
jekt zaměřený na nás, na zaměstnance,  
a zvyšuje tak naše schopnosti být tady pro 
klienty.
Více se o našich službách dočtete na 
webových stránkách www.oskrok.cz.
My z Kroku vám všem chceme popřát jedi-
né - Šťastné a veselé Vánoce.

Mgr. Hana Čamlíková, 
ředitelka Krok Kyjov, z.ú.

ŠŤASTNÉ A VESELÉ
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Dva litry si 
rozhodně 
užijeme víc.

Kampaň probíhá v období od 14. 10. do 31. 12. 2019. Banka si vyhrazuje právo kampaň změnit, prodloužit nebo ji předčasně ukončit. • Podmínky získání odměn pro produkty U konto, U konto pro mladé, U konto TANDEM, U konto PREMIUM: Klient získává nárok 
na odměnu v podobě proplacení nákupů provedených platební kartou zapojenou do založeného U konta u jakéhokoliv obchodníka pouze v případě podepsání formuláře Žádost o změnu banky a úspěšného dokončení procesu mobility, jehož součástí bude převedení 
alespoň jednoho trvalého příkazu nebo inkasa. • Detailní podmínky Kampaně nebo informace o jakékoliv změně jsou zveřejněny na stránkách www.unicreditbank.cz/akce2000. • Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

U konto
Přeneste si účet k nám 
a získejte zpět až 2 000 Kč 
za všechny své nákupy.

UniCredit Bank Expres v Kyjově
Jungmannova 1310/10
Průchod mezi náměstím a autobusovým nádražím
tel.: 955 964 815, www.unicreditbank.cz

2 000 Kč
PRO VÁS
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Žáci a rodiče si mohou vybrat z následujících oborů vzdělání: 
4leté maturitní obory: 
Hotelnictví, Ekologie a životní prostředí 
2leté nástavbové obory: 
Podnikání, Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 
3leté obory vzdělání: 
Cukrář, Zahradník, Kuchař-číšník, Lesní mechanizátor, Rybář 
3leté obory vzdělání pro žáky vyžadující zvláštní péči: 
Potravinářská výroba, Zahradnické práce 
1leté zkrácené Hotelnictví, Lesní mechanizátor, Kuchař-číšník, Cukrář, 
Zahradník, Rybář 
 
 
 

Škola dlouhodobě patří mezi největší a nejvýznamnější v regionu a 
nabízí škálu studijních příležitostí 

Dne 6. a 7. 12. 2019 Vás zveme na  „Den otevřených dveří“ 
6. 12. 2019 se koná „Den gastronomie“ 



placená inzerce

ZA PŘÍZEŇ A SPOLUPRÁCI,
PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ VÁNOCE 

A PO CELÝ PŘÍŠTÍ ROK KLID
A NOHY V TEPLE

NETBOL.CZ

vaše zahradnictví

Ulice Svatoborská 403, Kyjov 
(od kina Panorama směrem k Budvarce)

www.zahradnictvi-gardenia.cz
tel.: 518 614 010

Vánoční �tromkyVánoční �tromky
stromky z vlastní produkce
čerstvě uřezané
největší výběr na 1000 m2

zabalení i ořezání ZDARMA
(s tímto ústřižkem)

kavkazské jedličky       velké trvanlivé stříbrné smrky       štíhlé a voňavé
balzámové jedličky       smrček omorika - úzký a neopadavý do malého bytu
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Pozor změna - 
čtenářské konto
Upozorňujeme čtenáře, že po přechodu na 
nový knihovnický systém je nutné si vytvořit  
nový přístup do svého čtenářského kon-
ta. Toto lze provést telefonicky na tel.  
518 614 358, mailem dospele@knihovna-
-kyjov.cz nebo osobně v provozní době 
knihovny. Předem si připravte heslo (min.  
6 znaků), údaje vám nastavíme ihned.
Na webových stránkách knihovny je již  
k dispozici také nový ON-LINE katalog!

První ročník filmového 
festivalu je za námi
„Komorní, zároveň intenzivní,” napsal nám 
zhodnocení náš host režisér Martin Ma-
reček. Máme neskutečnou radost, že se 
festival povedl. Touto cestou bychom rádi 
ještě jednou poděkovali těm, kdo nás pod-
pořili. 
Děkujeme Ministerstvu kultury České re-
publíky a městu Kyjovu za projevenou 
důvěru a na první ročník nebývale štědrou 
podporu. Děkujeme Městskému kulturní-
mu středisku v Kyjově a jeho zaměstnan-
cům, kteří k festivalu přistoupili s otevřenou 
myslí, neočekávali od nás dokonalost a byli 
nápomocní, když jsme si s něčím nevěděli 
rady. Opravdu si toho ceníme. Děkujeme 
všem sponzorům, zejména Astudio group, 
že nám v rekordním čase vytisklo všech-
ny propagační materiály. Děkujeme všem, 
kteří nám s festivalem pomohli, Jarkovi 
Jandorovi za skvělý Kyjobar, Kamilovi Ma-
cuchovi za pomoc se zvučením a Zbyňkovi 
Rybovi za nekonečný výčet grafické prá-
ce. Ze všeho nejvíce však děkujeme vám, 
kdo jste na Kyjograf dorazili! Festivaly jsou  
a vždycky budou o lidech. Jste pro nás 
největší motivací pro další práci. Společně 
s našimi hosty jste vytvořili nezapomenu-
telnou atmosféru. Za rok na viděnou v kině!

Alena Truschingerová,
Jaroslav Cibulka, Zdeněk Zálešák

Klub modelové železnice chystá 
na letošní výstavu novinky
Již podruhé uspořádá klub Modelová že-
leznice Kyjov při pobočném spolku AVZO 
TSČ ČR výstavu modelového kolejiště pro 
veřejnost. Loni nás mile překvapil velký zá-
jem všech věkových kategorií, a to nás na-
motivovalo k další práci. Děkujeme všem, 
co na konci loňskému roku přišli na první 
výstavu a přispěli formou dobrovolného 
vstupného. I díky nim tak máme letos při-
chystáno hned několik novinek. Na našem 
kolejišti budete moct po setmění vidět kro-
mě klasického denního provozu i noční jíz-
dy, které mají své neopakovatelné kouzlo. 

Také připravíme ovládací pult, kde si bude 
moci každý zajezdit s mašinkou na našem 
digitálním kolejišti. V přízemí u vchodu pak 
bude prodej různých upomínkových před-
mětů s  tématem železnice. Jste všichni 
srdečně zváni na  pátek 27. a na  sobotu  
28. prosince vždy od 13:00 do 19:00 do 
prostor AVZA ve Svatoborské ulici 495 
(vchod ze dvora od Kyjovky, bývalý Sva-
zarm). Projekt klubu Modelové železnice 
vznikl s finanční podporou města Kyjova.

Igor Daněk, předseda klubu

Zahraj to ksichtem!
Jinými slovy – slov netřeba. Důkaz o tom, 
že české nonverbální divadlo rozhodně ne-
živoří, naopak je zcela „in“, jde s dobou, 
hledá nové, moderní techniky a postupy  
a rozhodně má dnešnímu divákovi co sdě-
lit, nám podá Radim Vizváry. Umělec, jenž 
patří k nejvýraznějším mezinárodně uzná-
vaným osobnostem současného mimické-
ho divadla v Evropě. Na svém kontě má 
řadu oceňovaných autorských projektů,  
k nimž se řadí i několik choreografií pro Ná-
rodní divadlo. V Kyjově se představí hned 
dvakrát. Nejdříve nonverbální pohádkou 
Pejprbój, ve které zcela v duchu dětské 

fantazie nechává ožít velkou roli papíru  
a za pomoci průvodce i malých diváků 
nám poodhalí tajemství papírového svě-
ta. Druhé představení, deset mimických 
miniatur s názvem Sólo, bylo v roce 2016 
oceněno Thálií v kategorii balet, panto-
mima nebo jiný tanečně dramatický žánr. 
Jednotlivé etudy jsou jednak reflexí toho, 
jak se mimické divadlo proměnilo od svých 
počátků do současnosti, a také jsou vlast-
ní životní zpovědí mima. Věřte, že pokud  
s námi strávíte třetí adventní neděli v diva-
dle, litovat nebudete! 

Opona, z.s.

Radim Vizváry: Pejprbój, 15. 12. v 10:30, MKS Kyjov
Radim Vizváry: Sólo, 15. 12. v 19:00, MKS Kyjov

Dekujeme za podporu!ˇ
město Kyjov

Kyjov

������������
����������

Foto: Modelová železnice Kyjov
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Čtvrtek 5. 12. v 17:00, 
pátek 6. 12. v 17:00, divadelní sál
VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ 
TANEČNÍHO OBORU ZUŠ KYJOV,
pod uměleckým vedením Jolany Součkové. 
Pořádá ZUŠ Kyjov.

Úterý 10. 12. v 16:00, estrádní sál
GYMNASTKA ROKU
Vystoupení všech členek klubu. Vyhlášení 
gymnastky roku 2019. Dětská diskotéka.

Úterý 10. 12. v 19:00, divadelní sál
DECHOVÁ HUDBA MORAVANKA
Virtuosní dechová kapela, která působí na hu-
dební scéně více než čtyřicet let a patří mezi 
nejvyhledávanější ve svém žánru. Nezaměnitel-
ný osobitý styl jí vtiskl kapelník, zakladatel, skla-
datel, aranžér a hlavně vynikající trumpetista Jan 
Slabák. Šest zakládajících členů bylo rodáky  
z Kyjova a jejich učitelem byl Josef Frýbort.

Pondělí 16. 12. v 19:00, divadelní sál
VINETŮŮŮ!
Divadelní komedie v režii Roberta Bellana. 
Hrají: Jiří Hejcman, Martin Hudec, David Ma-
cháček, Martin Vrtáček, David Vaculík, Vlas-
timil Mahdal. Divadelní komedii na motivy 
knih Karla Maye a filmů Haralda Reinlana psal  
a režíroval Robert Bellan, autor diváckých hitů 
jako Rychlé šípy nebo Normální debil. Nad-
sázka a humor při zachování odkazu Karla 
Maye budiž pozvánkou pro všechny příznivce 
romantiky divokého západu i dobré zábavy. 
Profesionální divadlo PECKA vzniklo jako 
„volnočasová“ aktivita režiséra Roberta Bella-
na a hostujících herců ze Slováckého divadla.

Čtvrtek 19. 12. v 18:00 a ve 20:15, divadelní sál
GRANDE MORAVIA - VÁNOČNÍ 
KONCERT 2019
Oba koncerty jsou vyprodány.

Pondělí 23. 12. v 18:00, před radnicí
ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU 
S ŽIVÝM BETLÉMEM

Vánoční písně v podání Mužského sboru  
z Kyjova, ženského sboru Tragačnice, Tetek 
z Kyjova, tanečního souboru Motovidlo, de-
chové hudby Žadovjáci a s živým betlémem 
členů Slováckého souboru Kyjov. Moderuje 
Pavel Růžička. Svařák a další občerstve-
ní zajištěno. Pořádá Slovácký soubor Kyjov  
a MKS Kyjov. 

Středa 25. 12. ve 20:00, estrádní sál
VÁNOČNÍ BESEDA U CIMBÁLU 
S CM JURY PETRŮ
Hostem večera je horňácký primáš Petr  
Mička s přáteli. Pořad moderuje Pavel Rů-
žička. Pořádá Slovácký soubor ve spolupráci  
s MKS Kyjov. 

Úterý 31. 12. v 15:30, Masarykovo náměstí
GULÁŠ PÁRTY 2019 
aneb Kyjov se loučí s rokem 2019 a vítá rok 2020
15:30  Hraje skupina NÁVRAT. Prodej 
 svařeného vína a dalšího občerstvení.
16:00  Starosta zve na tradiční silvestrovský 
 guláš
16:45  Silvestrovské promítání – DVD 
 projekce pro děti
17:00  Diskotéka
17:55  Přání starosty do Nového roku
18:00  Ohňostroj. Po ohňostroji 
 pokračuje diskotéka.
Pořádá město Kyjov a MKS Kyjov. Veřejnost 
bude mít v rámci této akce možnost přispět 
dobrovolným finančním obnosem. Získané  
finanční prostředky budou věnovány dětské-
mu oddělení Nemocnici Kyjov.

Připravujeme:
Pátek 28. 2. 2020 ve 20:00
REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA KYJOVA 
V prostorách KD bude hrát orchestr Dušana 
Mathona ze Zlína a CM Jury Petrů. Těšit se 
můžete na vystoupení účastníků televizní ta-
neční show StarDance Olgy Šípkové a Marka 
Dědíka. V programu se představí speciální 
host večera - Leona Machálková s klavíristou 
Petrem Berkim a samozřejmě ani tentokrát 
nebude chybět ochutnávka vín, coctail bar 
a bohatá tombola. Tím vším vás bude pro-
vázet slovem Petr Salava, moderátor i DJ  
v jedné osobě. Předprodej části vstupenek 
byl zahájen 2. 12. v Informačním centru měs-
ta Kyjova, ul. Svatoborská.

TIP na vánoční dárek
V předvánočním čase můžete zakoupit 
vstupenky na pořady pořádané v roce 2019.

Již v předprodeji:
7. 1. 2020 - Novoroční koncert s přípitkem 
4. 2. 2020 - Lukáš Klánský recitál 
17. 3. 2020 - Apollon kvartet 
16. 4. 2020 - Baborak ensemble
11. 2. 2020 - Seriál dechových hudeb 2020
28. 2. 2020 - Reprezentační ples města
5. 2. 2020 - Radůza - koncert
18. 2. 2020 - Ladislav Špaček – Etiketa není věda
13. 2. 2020 - Čarodějky v kuchyni – diva-

dlo pro dospělé (Michaela Dolinová, Sandra 
Pogodová, Vincent Navrátil, Milan Duchek)
4. 3. 2020 - The Roosters - taneční, akroba-
tickou a komediální kabaretní show v podání  
profesionálních mužských umělců doprová-
zenou osobitým moderátorem
21. 3. 2020 - Obušku z pytle ven – pohádka 
pro děti s rodiči 
2. 4. 2020 - Vzhůru dolů – divadlo pro dospělé  
(Milena Steinmasslová, Dana Homolová, Aneta  
Krejčíková, Jakub Zindulka),
21. 4. 2020 - Commedia del’Arte 2. – di-
vadlo pro dospělé (Marek Daniel, Andrea  
Marečková, Gabriela Štefanová, Michal  
Dalecký, Saša Stankov, Roman Slovák)
28. 4. 2020 - Jiří Kolbaba – fotoshow

KINO PANORAMA

Rezervované vstupenky je nutné si vyzvednout   
nejpozději 30 minut před začátkem promítání.  
Včas nevyzvednuté rezervace jsou automaticky 
zrušeny. Zrušené vstupenky mohou být prodány  
případným zájemcům o dané představení.

Středa 4. 12. v 15:30
Bijásek: OVEČKA SHAUN VE FILMU: 
FARMAGEDDON
VB/USA/Francie/2019, režie: Will Becher, 
Richard Phelan, 87 minut, přístupný. Blízké 
setkání třetího druhu s nejoblíbenějším ovčím 
stádem ve zbrusu novém filmovém dobro-
družství. Protože má Shaun jako vždy plná 
kopýtka práce s drážděním farmáře a Bitze-
ra, ani si nevšimne podivných světel oznamu-
jících tajemného návštěvníka z jiné galaxie…

Středa 4. 12. v 19:00
TRABANTI V KYJOVĚ – 
VELKÁ CESTA DOMŮ!
Dan a jeho divoké vyprávění o tom, jak jsme 
dojeli z Indie přes Banskou Bystrici do Pra-
hy a mimochodem při tom objeli svět! Prach, 
bahno, olej, krev, kalašnikovy, plameny au-
togenů a hlavně to nebrat celé moc vážně! 
Sáhli jsme si na dno, vyřešili neřešitelné pro-
blémy, ale lezlo nám to na nervy mnohem 
méně, než jsme čekali. Vždycky je to sran-
da, když to přežijete! A tahle cesta je jednou 
velkou přehlídkou hodně černého a někdy až 
nepříjemně vtipného humoru. Humoru, který 
nevymyslíte, to se vám musí stát!

Čtvrtek 5. 12. v 17:30/3D, 
pátek 6. 12. v 17:30/2D
JUMANJI: DALŠÍ LEVEL 2D/3D
USA/2019, režie: Jake Kasdan, cca 120 min,  
české znění, přístupný. Martha, Bethany  
a Fridge se vracejí zpět do hry, aby našli 
Spencera, který záhadně zmizel. Zjistí však, 
že se hra změnila, a že přežít ve světě Ju-
manji bude mnohem náročnější. 

Čtvrtek 5. 12. ve  20:00, neděle 15. 12. 
ve 20:00, sobota 21. 12. v 17:30, neděle
29. 12. ve 20:00
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
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ČR/2019, režie: Jiří Vejdělek, 110 minut, pří-
stupný, Filmová adaptace bestselleru Evže-
na Bočka Poslední aristokratka v režii Jiřího  
Vejdělka. Komedie o rodině, kořenech  
a o tom, že s nadhledem a s těmi správnými 
lidmi se dá zvítězit i ve zdánlivě předem pro-
hraných bitvách. 

Pátek 6. 12. ve 20:00, pátek 13. 12. v 17:30, so-
bota 14. 12. ve 20:00, neděle 22. 12. ve 20:00
ŠPINDL 2
ČR/2019, režie: Radek Balaš, 107 minut, ne-
vhodný do 12 let. Silvie je úspěšná lékařka 
a věří, že konečně našla recept i na šťastný 
vztah. Renata ve svých kurzech dodává dal-
ším ženám sílu k lepšímu životu, ale v jejím 
vlastním jeden osudový prvek schází. Herečka 
a tanečnice Eliška stojí na začátku slibně roz-
jeté kariéry, ale komplikuje se jí vztah s příte-
lem. Kde jinde by se všechny příběhy mohly 
protnout a vyřešit, než v zasněženém Špindlu?

Sobota 7. 12. v 17:30, neděle 15. 12.
v 17:30, neděle 22. 12. v 15:00, neděle
29. 12. v 17:30
PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY
ČR/2019, režie: Marek Beneš, 63 minut, pří-
stupný. Pat a Mat se vracejí! Jak již jsme u nich 

zvyklí, pro malé i velké přinášejí zábavu na os-
tří šroubováku a legraci, až se hřebíky budou 
prohýbat. Doma to raději ale nezkoušejte!

Sobota 7. 12. ve 20:00
NABARVENÉ PTÁČE
ČR/Slovensko/Ukrajina/2019, režie: Václav 
Marhoul, 169 minut, nevhodný do 18 let. Ve 
snaze uchránit své dítě před masovým vy-
hlazováním Židů, posílají rodiče desetiletého 
syna k tetě Martě na venkov. Teta však záhy 
nečekaně umírá. Chlapec se tak musí vydat 
na cestu a protloukat se sám nepřátelským 
světem, ve kterém platí jen místní pravidla, 
předsudky a pověry. 

Neděle 8. 12. v 15:00/3D, čtvrtek 12. 12.
v 17:30/2D, neděle 22. 12. v 17:30/2D,
pátek 27.12. v 17:30/2D
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 2D/3D
USA/2019, režie: Chris Buck, Jennifer Lee, 
103 minut, přístupný, české znění. Proč se 
Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji 
svůdně volá a zároveň hrozí, že zničí její ledo-
vé království. Společně s Annou, Kristoffem, 
Olafem a Svenem se královna Elsa vydává na 
nebezpečnou a pozoruhodnou cestu. Ve filmu 
Ledové království se Elsa obávala, že je pro 

svět příliš mocná. Ve snímku Ledové království 
II musí doufat, že je mocná dostatečně.

Neděle 8. 12. v 17:30
ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO
USA/2019, režie: Joachim Rønning, 118 minut,  
přístupný, české znění. Přešlo pět let. Krá-
lovna černé magie Zloba žije spokojeně na 
čarovných Blatech a její kmotřenka Růženka 
dospívá. Svatba mezi princem Filipem z krá-
lovství Ulstead a Růženkou ze sousedních 
Blat je důvodem k radosti, a mnozí doufají ve 
spojenectví mezi znesvářenými světy.

Neděle 8. 12. ve 20:00, pátek 20. 12. v 17:30
ŽENSKÁ NA VRCHOLU
ČR/2019, režie: Lenka Kny, 105 minut, pří-
stupný. Trochu svérázná svobodná matka, 
úspěšná majitelka biokavárny Helena (Anna 
Polívková), odjíždí na popud své tety Ely 
(Jana Krausová) s nadšeným osmiletým sy-
nem Mikulášem strávit advent na horách, aby 
se tak vyhnula svému citovému problému. 
Tam potkává dva muže, ač o žádné sezna-
mování opravdu nestojí.

Středa 11. 12. v 16:00
Biosenior: PANSTVÍ DOWNTON 
Velká Británie/2019, režie: Michael Engler, 
122 min, titulky, nevhodný do 15 let. Panství 
Downton, jeden z nejslavnějších televizních 
seriálů moderní éry, dospěl k velkolepé zá-
věrečné kapitole, která se odehraje v kinech. 
Stejnojmenný film završuje často neuvěřitelné 
osudy příslušníků starobylého rodu Crawleyů 
a jejich služebnictva.

Středa 11. 12. v 19:00
JIŘÍ SUCHÝ: LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT
ČR/SR/2019, režie: Olga Sommerová, 102 
min, přístupný. Muž mnoha řemesel, herec, 
spisovatel, režisér, libretista, skladatel, textař, 
grafik, scénograf, kostýmní výtvarník a navíc 
ředitel divadla. A to určitě není ještě všech-
no. Především legenda české kultury, která 
ovlivnila několik generací. To je Jiří Suchý,  
o jehož životní cestě, mnohdy nelehké, nato-
čila dokumentární film Olga Sommerová.

Čtvrtek 12. 12. v 10:00
Babykino: GRINCH
USA/2018, režie: Yarrow Cheney, Scott Mo-
sier, 86 minut, přístupný, české znění. Na 
světě se překvapivě najde spousta lidí, kteří 
Vánoce nemají rádi. Mezi nimi vyniká Grinch, 
věčně rozmrzelý zelený chlupatec, jemuž na-
prosto vyhovuje samotaření v jeskyni, kde se 
nechává obskakovat svým psem Maxem. 

Čtvrtek 12. 12. ve 20:00
VLASTNÍCI
ČR/SR/2019, režie: Jiří Havelka, 96 minut, 
nevhodný do 12 let. Komedie pro ty, kdo 
to nezažili. Drama pro ty, kdo tím žijí. Mnozí 
majitelé bytů to asi znají z vlastní zkušenos-
ti. Hrdinové filmu Vlastníci jsou totiž jedněmi  
z nich, patří jim byty v jednom postarším  
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VÁNOČNÍ AKCE
Věnujte sobě, nebo svým blízkým 
dárkový poukaz na hodinovou masáž
v hodnotě 450 Kč.

Kontakt: Masáže Petr Spáčil, 
Kyjov, Jungmannova 499, Skleňák - 3. patro
Tel.: 605 328 116, FB - Masáže Petr Spáčil, 
masazekyjov@gmail.com

Inzerce v Kyjovských novinách

tel.: 732 415 104

činžovním domě a právě mají společnou 
schůzi, na které se musí dohromady na mno-
hém dohodnout a rozhodnout. 

Pátek 13. 12 ve 20:00, sobota 14. 12. v 17:30
ČERNÉ VÁNOCE
USA/2019, režie: Sophia Takal, cca 100 min., 
titulky, nevhodný do 12 let. Úchylný zabiják si 
vybral vánoční prázdniny jako ideální obdo-
bí pro vraždění vysokoškolských studentek. 
Jelikož však emancipační tendence zastavit 
nelze, holky nemají chuť spokojit se s rolemi 
bezbranných obětí a rozhodnou se vrátit úder.

Neděle 15. 12. v 15:00
SNĚŽNÁ MELA
Kanada/VB/2019, režie: Aaron Woodley, 95 mi-
nut, přístupný, české znění. Napínavé a zároveň 
veselé dobrodružství polárního lišáka Bleska, 
který má velký sen, stát se nejlepším arktickým 
kurýrem. Jeho první zásilka ho ale zavede do 
tajuplné polární pevnosti, kde prohnaný zloduch 
Otto Von Walrus spřádá plány na zničení Arktidy. 

Úterý 17. 12. v 19:00
ČERNOBYL – SPÍCÍ PEKLO
Přednáška / promítání / diskuse
Autentické zážitky cestovatele, novináře  
a fotografa Tomáše Kubeše shrnuté v pořadu 
s názvem Černobyl - spící peklo. Katastrofa 
jaderné elektrárny v Černobylu ovlivnila svět, 
nic není jako dříve. S následky se potýkáme 
dodnes a ještě 22 tisíc let budeme. Jak to vše 
proběhlo, co se stalo po výbuchu, jak se to 
vypadá dnes v zakázané zóně? Příběhy lidí, 
kteří neměli žít, nebo naopak si na sklonku ži-
vota vybrali zakázanou zónu jako svůj domov. 
Včera i dnes, fakta i příběhy. Vydáme se do 
města duchů Pripjať, ale i do okolí, poznat jak 
vypadá místo po více než 33 letech od havárie.

Středa 18. 12. v 19:00
U ZLATÉ RUKAVICE
Německo/2019, režie: Fatih Akin, 110 min, 
nevhodný do 15 let, titulky. Nekompromisní 
portrét zvráceného psychopatického násilníka 
ovládaného nenávistí k ženám, sexuální ne-
nasytností a sentimentalitou, ale také sociální 

studie o odvrácené straně tehdejšího ekono-
mického zázraku v Německu, kdy jednotlivci 
zmítáni válečným a poválečným chaosem tr-
pěli naprostým nedostatkem sebedůvěry.

Čtvrtek 19. 12 v  17:00/2D/čz, pátek 20. 
12. ve 20:00/2D/titulky, sobota 21.12. ve 
20:00/3D/čz, pátek 27. 12. ve 20:00/2D/čz, 
sobota 28. 12. v 17:00/3D/čz
STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA 2D/3D
USA/2019, 155 minut, přístupný. Lucasfilm 
a režisér J. J. Abrams znovu spojují síly, aby 
diváky vzali na epickou výpravu do předaleké 
galaxie ve filmu Star Wars: Vzestup Skywal-
kera. Ve strhujícím závěru stěžejní Ságy Sky-
walkerů se zrodí nové legendy a odehraje se 
konečný boj za svobodu galaxie.

Čtvrtek 19. 12. ve 20:00
LAST CHRISTMAS
USA/VB/2019, režie: Paul Feig, 103 minut, 
nevhodný do 12 let, titulky. Kdyby Bridget 
Jonesová hledala ještě větší zoufalku, než je 
ona sama, v Kate (Emilia Clarke) by se určitě 
trefila do černého. Ta holka sice vypadá jako 
roztomilý diblík, ale ve skutečnosti je mag-
netem na špatná rozhodnutí všeho druhu. 
Chodí v asexuálním skřítkovském kostýmku,  
neustále cinká rolničkou a v hlavě jí pořád  
jede vánoční hit George Michaela Last Christmas.

Sobota 28. 12. ve 20:00, pondělí 30. 12. ve 20:00
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
ČR/SR/2019, režie: Jakub Kroner, 95 mi-
nut, nevhodný do 12 let. Film se odehrává  
v pohádkově zasněžených Vysokých Ta-
trách, kde se na jednom místě sejde parta 
kamarádek, jejich blízcí i úplní cizinci. Každý 
z nich tu má svůj vlastní příběh. 

Neděle 29. 12. v 15:00
TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES
Norsko/Kanada/2019, režie: Kevin Munroe, 
90 minut, přístupný, české znění. Odpradáv-
na leží kdesi v hlubokých lesích království tro-
llů. Jednoho dne ovšem oblíbený král Gromm 
díky zradě a nastražené pasti zkamení a na 
jeho syna Tryma čeká velké dobrodružství. 

Pondělí 30. 12. v 17:30
ŠPIÓNI V PŘEVLEKU
USA/2019, režie: Nick Bruno, Troy Quane, 
cca 90 minut, přístupný, české znění. Su-
peršpión Lance Sterling a vynálezce Walter 
Beckett jsou naprostými protiklady. Lance je 
kultivovaný, elegantní a nonšalantní. Zatím-
co Walter ... ne. Ale když nečekané události 
všechno změní, je tato nepravděpodobná 
dvojice nucena se spojit na velkou misi.

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

ADVENT VE VLASTIVĚDNÉM MUZEU 
V KYJOVĚ

Od neděle 1. 12. do 9. 2. 2020
Výstava BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ...

Neděle 8. 12. 2019
Výstava otevřena od 13:00 do 17:00.
Druhou adventní neděli obohatí svým vystou-
pením v 16:00 smíšený pěvecký sbor, který 
v letošním roce slaví 20 let od svého vzniku, 
CARMINA VOCUM KYJOV: 
„SMĚS NEJOBLÍBENĚJŠÍCH VÁNOČNÍCH 
PÍSNÍ“ (KAREL STECKER – BOHUMIL FIDLER)

Od 11. do 13. 12. 2019
VÁNOCE SE BLÍŽÍ…
Předváděcí akce rukodělné výroby spojená  
s nákupem drobných dárečků. Otevřeno 
9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:30

Neděle 15. 12.
Výstava otevřena od 13:00 do 17:00
Třetí adventní neděli vystoupí v 16:00 pěvecký  
sbor ZPĚVULENKY Z ČELOŽNIC A JEJICH  
DĚTI - „Ejhle, hospodin příjde...“ pásmo ad-
ventních písní.

Neděle 22. 12.
Výstava otevřena od 13:00 do 17:00.
Čtvrtou adventní neděli nabídneme ve spolu-
práci s dětskou organizací Junák Kyjov všem 
návštěvníkům muzea BETLÉMSKÉ SVĚTLO  
se srdečným přáním klidného prožití svátků 
vánočních.
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14.45

Programové schéma        
 PONDĚLÍ ) ÚTERÝ ) STŘEDA ) ČTVRTEK ) PÁTEK ) SOBOTA ) NEDĚLE )

17.00 DENÍK DENÍK DENÍK DENÍK DENÍK MAGAZÍN HODONÍN MAGAZÍN HODONÍN

17.15 MAGAZÍN BRNO MAGAZÍN BRNO POŘADY SOUSEDI SK SOUSEDI SK MAGAZÍN VESELÍ N M. MAGAZÍN VESELÍ N M.

17.30 SPORT SPORT KRÁSA PROMĚŇUJE TÝDEN NA SLOVÁCKU TÝDEN NA SLOVÁCKU MAGAZÍN KYJOV MAGAZÍN KYJOV

17.45 MAGAZÍN VALAŠSKO MAGAZÍN VALAŠSKO MAGAZÍN VALAŠSKO MAGAZÍN VALAŠSKO MAGAZÍN VALAŠSKO MAGAZÍN VALAŠSKO TÝDENÍK VALAŠSKO

18.00 DENÍK DENÍK DENÍK DENÍK DENÍK ZLÍNSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ

18.15 POŘADY MAGAZÍN UH. BROD MAGAZÍN UH. BROD SOUSEDI SK SOUSEDI SK MAGAZÍN UH. BROD MAGAZÍN UH. BROD

18.30 SPORT SPORT NA KAFE DO CAFE TÝDEN NA SLOVÁCKU TÝDEN NA SLOVÁCKU MAGAZÍN UH. HRADIŠTĚ MAGAZÍN UH. HRADIŠTĚ

18.45 ŠPETKA SLOVÁCKA ŠPETKA VALAŠSKA POŘADY SLOVÁCKÉ CYKLENÍ POZTRÁCENÁ ŘEMESLA POŘADY POŘADY 

 

 PREMIÉRA POŘADŮ KAŽDÝ DEN V 17.00 HODIN (V SOBOTU VE 13.00 HODIN), REPRÍZA KAŽDÉ DVĚ HODINY
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Středa 4. 12. v 17:00, studovna - čítárna 
TAJNÉ VĚDĚNÍ, KAPITOLA ČTVRTÁ - 
MĚSÍC BOŽÍ MILOSTI (ZDRAVÍ)
Přednáší consilarius reálné psychologie 
a dietolog Sámo Fujera. 

Čtvrtek 5. 12. v 17:00, přednáškový sál 
LiStOVáNí – LOSOS V KALUŽI
Cynická Bára není typ holky, která se ráno 
probudí se sexy rozcuchem, protáhne se  
a na první pokus vyfotí #nomakeup selfie, za 
kterou dostane 200 lajků, než dojde do kou-
pelny. Je spíš ten typ holky, která se ráno bojí 
podívat do zrcadla, na zůstatek účtu a do led-
nice. Její život se otočí vzhůru nohama, když 
jí umře babička a „odejde do nebe“. Bára ale 
zjistí, že smrtí nic nekončí, naopak jí všechno 
začíná! Tohle bude v LiStOVáNí ryzí dámská 
jízda! Účinkují: Věra Hollá, Pavla Dostálová 
(alternuje Bára Jánová). Spoluúčinkuje autor-
ka knihy Losos v kaluži Markéta Lukášková. 

Pondělí 9. 12. v 17:00, přednáškový sál
STARÉ FILMOVÉ MELODIE
Vánoční koncert herce a zpěváka Jiřího Bar-
toně, který sází na písně, které sice den co 
den neútočí z rádií, ale když je uslyšíte, víte, 
že je znáte. V komorně laděném programu 
zazní písničky z českých a dnes už kultov-
ních filmů jako Roztržka, Limonádový Joe, 
Mučedníci lásky, Začít znova, Ztracená tvář, 
Lásky mezi kapkami deště aj. Hudební do-
provod Marie Drkulová. Součástí programu 
bude vernisáž fotografií Roberta Rohála.
 

Pondělí 9. 12. v 17:00, přednáškový sál 
NOSTALGIA 22 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ROBERTA ROHÁLA
Soubor tvoří dvaadvacet černobílých foto-
grafií, na nich jako protagonisté „vystupují“ 
Soňa Drábková a Jiří Bartoň. Robert Rohál 
se zabývá černobílou fotografií a nejraději fotí 
lidi, které stylizuje do různých postav a pří-
běhů. Fotí a vystavuje přibližně patnáct let. 
Robert Rohál působí léta v kulturních i me-
diálních sférách. Skoro dvacet let pracoval  
v novinách, posledních pět let působí v Domě 
kultury v Kroměříži. Kromě publikování textů, 
vesměs z kulturních oblastí, je autorem řady 
knížek ze světa populární hudby a filmu. Vý-
stava bude ke zhlédnutí do 31. ledna 2020. 
 
Středa 11. 12. v 17:00, studovna-čítárna
ZAPOMÍNÁNÍM NA PERIFERII 
K OBJEVOVÁNÍ SAMA SEBE
Přednáška Ing. Zdeňka Zamazala.
 
Pátek 13. 12. od 10:00 do 12:00, přednáškový sál
VAŘENÍ S VŮNÍ BYLINEK A KOŘENÍ
Přijďte na voňavou bramboračku, bylinkový 
čaj a malá adventní tvoření.

5. 12. 2019 - 30. 1. 2020
FOTOGRAFIE Z KURZU KRESBY PORTRÉTŮ
Přijďte nahlédnout, jak se daří účastníkům 
kurzu, který je hojně navštěvován již třetí rok 
a můžete zvážit jeho absolvování v únoru 
2020. Výstava obrázků na pobočce knihovny 
v Bohuslavicích. Ke zhlédnutí pouze čtvrtky 
od 13:00 do 17:00.
 
KURZY VÝUKY NA PC budou probíhat 
od ledna 2020. Zájemci se mohou přihlásit  
u p. Martiny Hradilové na tel.: 518 614 359 
nebo e-mail: detske@knihovna-kyjov.cz

GALERIE DOMA

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
Vernisáž se koná 13. prosince v 17:30. 
Výstava potrvá do 22. prosince.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KYJOV

Tel.: +420 731 402 188 (P. Vladimír Mrázek) 
fakyjov@ado.cz  , www.kyjov.dekanat.cz
Sobota 7., 14., 21. 12. v 6:45 
Roráty pro děti - Po skončení následuje na 
faře společná snídaně. 
Středa 11. 12. od 18:15 se v prostorách 
fary v Kyjově uskuteční Náboženství pro 
dospělé. Chcete-li se dozvědět něco více a 
prohloubit své znalosti, či dostat odpovědi na 
otázky, tak určitě přijďte. 
Úterý 24. 12. ve farním kostele v 15:00 Dětská  
mše vánoční, ve 22:00 Půlnoční mše vánoční. 
Po celý den bude ve farním kostele k dispo-
zici Betlémské světlo.
Středa 25. 12. – Hod Boží Vánoční – 7:30, 
9:00, 10:30 ve farním kostele, v 10:30 v kapli 
v Bukovanech
Čtvrtek 26. 12. – Svátek sv. Štěpána - 7:30, 
9:00, 10:30 – ve farním kostele, v 10:30 
v kapli v Sobůlkách 
Úterý 31. 12. v 15:30 – Děkovná mše svatá 
Otevření betléma: 
St 25., Čt 26. 12. 14:00 – 17:00, SO 28. 12. 
10:00 – 17:00, Ne 29. 12. 15:00 – 18:00, Út 
31. 12. 16:30 – 19:30, St 1. 1. 14:00 – 18:00 
Pravidelný týdenní pořad bohoslužeb ve 
farním kostele: 
Po 17:00, Út 6:45, St 17:00 - mše svatá pro 
rodiny s dětmi, Čt 18:30, Pá 18:30, So 6:45, 
Ne 7:30, 9:00, 10:30 a 18:30, Po 1. 1. 7:30, 
9:00, 10:30, 18:30 – ve farním kostele.
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Sport

Výrobna lahůdek Spurná s.r.o.Jungmannova 210, 697 01 Kyjov

tel.:  518 61 28 88 nebo 603 874 109

CHLEBÍČKY
OBLOŽENÉ MÍSY
SALÁTY
POMAZÁNKY
a další ...

INTERIER HARMONIE
šijeme záclony, závěsy, římské rolety, 

japonské panely na míru

Svatoborská 363, 697 01 Kyjov, naproti "Skleňáku" T. 732 224 356

Inzerce  v  Kyjovských novinách te l . :  732  415  104

Bruslení na umělé 
ledové ploše v areálu  
Městského stadionu Kyjov
Město Kyjov opět otevřelo pro veřejnost 
ledovou plochu. Bruslí se od 30. listopadu.
Provozní doba:
PO – PÁ 8:00 – 13:30 - vyhrazeno před-
nostně pro školy, v  případě nezájmu 
může využívat také veřejnost
PO - PÁ 14:00 – 20:00 - veřejnost
ČT 16:00 - 17:30 - vyhrazeno pro DDM 
– kroužek bruslení 
PÁ 14:00 - 15:30 - vyhrazeno pro TJ 
Jiskra Kyjov – školička bruslení
PÁ 20:00 – 21:00 - možnost proná-
jmu kluziště po předchozí domluvě se 
správcem alespoň tři dny předem
SO – NE 10:00 – 19:30 - veřejnost
SO - NE 8:30 – 9:30, 20:00 – 21:00  
a v neděli i 18:00 - 19:30 - možnost 
pronájmu kluziště po předchozí domlu-
vě se správcem alespoň tři dny předem
Bruslí se v  blocích dlouhých 90 min. 
Vstupné se platí vždy za jeden blok. 
Mezi jednotlivými bloky probíhá údržba 
ledové plochy v délce 30 min. Podrob-
nější informace včetně přesného rozpisu 
bruslících bloků a informací o vstupném 
naleznete na webových stránkách města  
www.mestokyjov.cz. 

Výlety s turisty
3. 12. Svatobořice, textilka – Záviště – 
 Mistřín 
 6,7 km, 9:10, bus
10. 12. Žádovice – Moravany
 3,8 km, 10:13, bus
17. 12. Kyjov – Bohuslavice – Boršov
 8,1 km), 9:30 od nádraží
31. 12. Kyjov – Skoronice – Vlkoš – Kyjov  
 9,9 km, 9:30 od Penny

Veškeré informace naleznete na webu 
www.kyjov.dekanat.cz

CENTRUM PRO RODINU KYJOV

Palackého třída 64, (fara) 
tel.: +420 728 759 816 (Radek Šváb) 
cprkyjov@ado.cz  , www.kyjov.dcpr.cz
Neděle 8. 12. od 15:00 
Mikulášská besídka ve farním kostele. 
Pro děti bude připraven bohatý zábavný 
program a na závěr možná přijde i sv. Mi-
kuláš a každému dítěti přinese malý balíček. 
Více na plakátech.
Každé pondělí 10:00 - 12:00 Setkávání ma-
minek na mateřské dovolené u kávy, ale pře-
devším nad Biblí – „Modlitby matek“.
Každý sudý čtvrtek 18:00 – 19:00 Tančení 
a rozjímání při poslechu žalmů – Izraelské 
tance. Přihlašování a více informací u Heleny 
Pauerové, tel. 727 810 705.
Každé poslední pondělí v měsíci od 15:00 
Setkání seniorů. Chcete-li aktivně prožívat 
své stáří, tak přijďte mezi nás. 
Manželské večery. Celosvětový program 
pro manžele jakéhokoliv věku, vyznání  
a barvy pleti. Na večery je nutné se přihlásit.
Kurzy a doučování z angličtiny, jak pro 
začátečníky, tak i pro pokročilé.
Veškeré informace naleznete také na 
www.kyjov.dcpr.cz 

KLUB MAMINEK KYJOV

Místo setkávání Mlýnská 2367, Nětčice (u sila). 
Hlavní program je každé úterý a čtvrtek od 9:30 
do 11:30. Mimo tuto dobu jen po telefonické 
domluvě. www.kmk.wbs.cz, cprkyjov@ado.cz
Čtvrtek 5. 12. 9:30 - 11:30 - Možná 
přijde Mikuláš
Úterý 10. 12. 9:30 - 11:30 - Stromečky
Čtvrtek 12. 12. 9:30 - 11:30 - Tvoříme 
z plastelíny
Úterý 17. 12. 9:30 - 11:30 - Novoroční 
přáníčka
Čtvrtek 19. 12. 9:30 – 11:30 - Zpívání 
koled u stromečku, poslední setkání 
v roce 2019

Každou středu od 9:00 do 11:00 se schází 
dětská skupina STONOŽKA. Zvány jsou 
všechny maminky s dětmi s nějakým 
postižením. Více na webu KMK, FB nebo 
na plakátech. Veškeré informace naleznete 
také na www.kmk.wbs.cz

KLUB BÁRKA

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. 
Posláním  Klubu Bárka je pomáhat dětem  
a mládeži od 7 do 26 let z Kyjova a blízké-
ho okolí. Poskytovat jim bezpečné zázemí, 
informace, odbornou pomoc a  podporu 
při řešení problémů v dospívání. Služba 
je poskytována zdarma, včetně tvořivých  
dílen, bijáku i besed. Klub Bárka je vždy při-
praven poskytnout pomoc mladým lidem,  
kteří se topí ve svých problémech nebo 
hledají útočiště v  rozbouřených rodinných 
a sociálních vztazích. Najdete nás, za 
plátnem letního kina na adrese Sv. Čecha 
1429, Kyjov. Tel. 777 128 849, nebo e-mail:  
barka@kyjov.charita.cz.
Program klubu na měsíc prosinec
Téma měsíce: očekávání
2. 12. od 14:00 - příprava těsta na perníčky
3. 12. od 14:00 - výroba vánočních přání
5. 12. od 14:00 - pečení perníčků, zdobení
9. 12. od 14:00 - zdobení vánočního stromku
12. 12. od 14:00 - výroba vánočních dárečků
19. 12. od 13:00 - vánoční posezení, dárky
Deskové hry s Michalem každé pondělí, 
promítání každý pátek   
Otvírací doba klubu: pondělí až pátek 
13:00 až 17:00 (v pátek a ve středu je klub 
určen pouze pro děti od 7 do 14 let).

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ

Rozpis bohoslužeb na prosinec:  
Nedělní bohoslužba: každou neděli v 11:30 
Štědrý večer (24. 12.): ve 20:00 
Hod boží vánoční (25. 12.) v 11:30 
Nový rok - Jména Ježíš (1. 1.) v 11:30
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Sport

Mažoretky Dejna soutěžily v Rusku
Skupina kyjovských mažoretek Dejna 
pod vedením Jany a Denisy Defeldových 
se nedávno vrátila z mezinárodní soutěže 
International Championship GRAND PRIX 
Majorette sport & Twirling St. Petersburg, 
která proběhla v ruském Petrohradu, měs-
tě s nádhernou architekturou a historií.
Cestou se děvčata obohatila o spoustu 
zážitků a zkušeností, viděla různé životní 
podmínky lidí ve městě i v malých vesnič-
kách. Projela Polskem, Litvou, Lotyšskem 
i Ruskem. V Petrohradu si užila velmi hod-
notnou okružní prohlídku centra patrovým 
autobusem. K dispozici jim byla česká 
průvodkyně, která komentovala celý Něv-
ský prospekt, chrám svatého Izáka, kostel 
Spasitele na krvi i prohlídku Ermitáže, což 
je jedno z nejslavnějších muzeí na světě, 
které je umístěné v prostorách Zimního 
paláce. Nechyběla návštěva velkolepého 
sídla ruských carů Carské Selo, proslulé 
Jantarové komnaty nebo válečné lodi Au-
rora. Působivé bylo noční otevírání mostů, 
které jsou pro Petrohrad typické.
Nepředstavitelná cesta autobusem se stala 
úžasným výletem završeným soutěží, které 
se zúčastnily mažoretky ze třinácti států, 
například z Chorvatska, Maďarska, Korei, 
Ruska, Slovenska, Kazachstánu, Moldav-
ska. Ačkoliv jsme v tak velké konkurenci 

57. ročník Štěpánského běhu v Kyjově 

v úspěch ani nedoufali, k našemu překva-
pení se sóloformace umístily na předních 
příčkách. V disciplíně se dvěma hůlkami 
získala zlatou medaili Zuzana Poláčko-
vá, za ní skončila na druhém místě Karin 
Měsíčková. Bronz vybojovala dua Amálie 
Šťastná s Anetou Šimečkovou a Simona 
Kršková se Zuzanou Poláčkovou. Zlatem 
se pyšní i naše nejmladší účastnice Liliana 

Chlustinová. Všem zúčastněným soutěží-
cím gratulujeme a přejeme další úspěšné 
soutěže. Děkujeme Jihomoravskému kra-
ji, který děvčatům z velké části přispěl na 
dopravu. Velké poděkování patří také ve-
doucím a trenérkám za přípravu na soutěž 
a perfektní organizaci této náročné cesty. 

Gabriela Šťastná 

O Vánocích na Štěpána, tedy 26. prosin-
ce, se mohou příznivci běhu, sportovci 
i diváci těšit na 57.  ročník Štěpánského 
běhu, který pořádá Štěpánský běh Ky-
jov, z.s. ve spolupráci s městem Kyjov, za 
podpory řady skvělých partnerů. 
Zázemí celé akce bude na gymnáziu, 
start a cíl všech kategorií před jeho budo-
vou v Komenského ulici. Starší žáci a žá-
kyně vyběhnou společně na trať dlouhou 
1,7 km v 10 hodin a budou závodit v par-
ku a jeho okolí. Dorost, juniory a juniorky, 
a také veterány nad 70 let, čeká závod 
dlouhý 3,4 km. Jmenované kategorie 
poběží dva okruhy městem a startovat 
budou společně se všemi kategoriemi 
dospělých, tedy v 10:30 od budovy gym-
názia. Původní tradiční trať „Štěpána“ je 
součástí hlavního běhu na 8,2 km. Závod 
se poběží od gymnázia, Komenského uli-
cí k  poště, na Újezd, poté ulicemi Dvo-
řákova a Nětčická směrem k  vodojemu, 

dále na Kostelec, odbočkou na Žádovi-
ce, potom ke Chrastí a zpět do Kyjova, 
Nětčickou kolem hřbitova, odbočkou na 
Dvořákovu, Janáčkovou ke stadionu,  
a kolem parku ulicí Sv. Čecha před gym-
názium do cíle v Komenského ulici.  
Pro zajištění větší bezpečnosti všech 
běžců budou zmíněné místní komunika-
ce po dobu závodu uza-
vřeny, otevírat se budou 
průběžně, vždy až po 
proběhnutí posledního 
závodníka. Újezd bude 
uzavřen pro dvě kola 
kategorií JUNIOR a pro 
nejstarší veteránskou ka-
tegorii. Konec hlavního 
závodu předpokládáme 
po poledni. Bližší infor-
mace a propozice závo-
du hledejte na stránkách  
www.stepanskybehkyjov.cz. 

Těšíme se na hojnou účast běžců i diváků 
a fanoušků. Doufáme, že na startu uvi-
díme i některé z  českých reprezentantů 
a že mezi místními nebude mnoho těch, 
kterým uzavírkami ulic narušíme vánoční 
pohodu. 

Za Štěpánský běh Kyjov, z.s. 
Pavel Klimeš a Jan Kundrata



placená inzerce

Akce a oslavy
Rádi pro Vás připravíme 
firemní či rodinné akce a oslavy.

tel.: 604 452 983
e-mail: rezervace@vinarstvi-dufek.cz

Vychutnejte si jedinečnou atmosféru 
moravského sklípku. Lahodné víno, 
dobré jídlo a cimbálka k tomu. Co víc si přát?

MOŽNOST UBYTOVÁNÍ

www.ucimesapisat.skwww.ucimesapisat.skwww.ucimesapisat.sk

Svatoborská 1355/100, 697 01 Kyjov

Sleva15% 
na veškerý 
sortiment

Otevírací doba: Po - Pá:  8.00 – 16.00 hodin
Akce p lat í  do  20.  12 .  2019

NOVÁ PRODEJNA

 V KYJOVĚ
Otevíráme 2. 12. 2019

Nech svoji firmu vyniknout 
inzercí v Kyjovských novinách.

VÍCE INFORMACÍ NA TEL.: 732 415 104



placená inzerce

Autorizovaný prodejce Volkswagen

TOP CENTRUM car
Brněnská 4031, 695 01 Hodonín, 
tel.: 518 389 811, www.topcentrumcar.cz

Transporter 6.1
Přijďte k nám prozkoumat, jestli se dá zdokonalit dokonalé. Transporter jsme vybavili nejmodernějšími asistenčními a bezpečnostními 
systémy a zlepšili ergonomii řidiče. Transporter si přitom zachoval svou spolehlivost, komfort i velký nákladový prostor. 
Objednávat jej můžete už nyní a být tak mezi prvními v České republice, kdo ho zaparkují před svým domem.

Na obrázku je model s příplatkovou výbavou. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Transporter: 6,3–10,4 l / 100 km, 164–237 g/km.

Jízda, která
za to stojí


