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Julie Majerová se stala první 
občankou Kyjova v roce 2021. 

Narodila se 12. ledna v podvečer. 
Na snímku se šťastnou maminkou 

Petrou Majerovou. Foto: (red)
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Milí Kyjovjáci,
v  polovině ledna Minister-
stvo zdravotnictví spustilo 
registraci na očkování proti 
covid-19. To, že centrální re-
zervační systém bezprostředně 
po spuštění vykazoval nedostatky, nehod-
notím - s ohledem na náročnost projektu 
a nedostatek času na precizní přípravu  
a zkušební provoz, se chyby daly očekávat.
Co mě ale rozčílilo, byla skutečnost, že 
v seznamu očkovacích míst scházel Kyjov. 
Ostatně někteří z  Vás jste mi kvůli tomu 
i psali. Okamžitě jsem proto k panu hejt-
manovi Grolichovi vyslal sdělení – s ohle-
dem na velikost spádové oblasti požadu-
jeme vznik regionálního očkovacího centra 
v Kyjově. Jsme připraveni poskytnout pro-
story a na vybudování pracoviště se po-
dílet. Potěšilo mě, že naše společná výzva 
byla rychle vyslyšena – ještě týž den pan 
hejtman do Kyjova přijel a prohlédl si bu-
dovu bývalé Komerční banky, kterou jsme 
pro tyto účely vytipovali jako vhodnou. 
Vzhledem k  tomu, že v  každém z  očko-
vacích center je v plánu proočkovat 600  
a více lidí denně, jsme celý záměr přesunu-
li do prostornějšího Městského kulturních 
střediska. Podstatné ale je, že OČKOVACÍ 
CENTRUM V KYJOVĚ BUDE!
Ještě v  průběhu ledna (tyto řádky píši 
v  neděli 17. 1.) k  nám přijede tým odbor-
níků, který pracoviště do stávajících pro-
stor kulturního domu namodeluje. Hlavní 
část bude situována do estrádního sálu, ve 
kterém se pořádají například plesy. Pokud 
vše půjde podle plánu a do České repub-
liky dorazí dostatečný počet vakcín, bude 
očkovací centrum v provozu nejpozdě-
ji začátkem března. Provozovat ho bude 
Nemocnice Kyjov, která pro tyto účely po-
skytne i část zdravotnického personálu. 
Potřeba bude i dobrovolníků, kteří se po-
starají o plynulý provoz centra. Primárně 
je budeme rekrutovat z řad zaměstnanců 
města a jeho příspěvkových organizací, 
oslovíme ale taky subjekty, které každo-
ročně získávají dotace z  městského roz-
počtu. Myslím, že toto je ideální příležitost, 
jak  veřejnosti splatit poskytovanou pod-
poru.
Moc mě těší, že chuť zapojit se do očková-
ní mají i praktičtí lékaři. S některými jsem 
v  kontaktu. Tento scénář plně podporuji, 
vždyť právě lékař nejlépe zná zdravotní 
stav svých pacientů, z  databáze si navíc 
jednoduše vytáhne osoby starší 80 let  
a další potřebné, kteří při očkování mají 
být upřednostněni.
Budeme Vás průběžně informovat.
Mějte se hezky a buďte zdrávi.

Informace z orgánů města
Údaje jsou upraveny z důvodu ochrany osobních údajů

INFORMACE Z 62. SCHŮZE RADY MĚSTA 
KONANÉ DNE 28. PROSINCE 2020
Rada města:
- schvaluje přijetí daru, finančních prostředků ve výši  
80 000 Kč, poskytnutých na podporu žáků základních škol 
v Kyjově ze sociálně slabých rodin, od společnosti A studio 
group, spol. s r.o;
- schvaluje uzavření darovací smlouvy uzavřené mezi spo-
lečností A studio group, spol. s r.o., jako dárcem, a městem 
Kyjov, jako obdarovaným, jejímž předmětem je přijetí daru, 
finančních prostředků ve výši 80.000 Kč, poskytnutých na 
podporu žáků základních škol v Kyjově.

INFORMACE Z 63. SCHŮZE RADY MĚSTA 
KONANÉ DNE 18. LEDNA 2021
Rada města:
- rozhodla o přijetí finanční podpory, ve formě vyrovnávací 
platby za plnění závazku veřejné služby, z Jihomoravského 
kraje na poskytování sociálních služeb ve výši 280 400 Kč  
a o uzavření Smlouvy o poskytnutí této finanční podpory s Ji-
homoravským krajem a Centrem sociálních služeb Kyjov, p.o.

V KYJOVĚ SE PO SEDMI LETECH 
ZVÝŠÍ POPLATEK ZA SVOZ ODPADU

Zastupitelstvo města Kyjova na svém prosincovém zasedání od-
hlasovalo navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu. Stalo 
se tak poprvé od roku 2014, kdy naopak došlo k jeho snížení. 
Letos tedy občané zaplatí 500 namísto dosavadních 250 Kč.
Důvodem navýšení jsou především rostoucí náklady na samotný 
svoz odpadu. Ty v roce 2019 činily cca pět a půl milionu korun. 
Poplatky za svoz vybrané od občanů přitom nepokryly ani po-
lovinu těchto nákladů. „To navíc není konečný účet,“ upřesňuje 
mluvčí radnice Filip Zdražil a dodává: „Jsou tu ještě další ná-
klady, třeba na separaci a likvidaci stavební suti, kterou občané 
přivezou přímo do sběrného dvora. I když započítáme odměnu 
za třídění od společnosti EKO-KOM (cca 1,25 mil. ročně, pozn. 
redakce), na nakládání s odpady jsme v roce 2019 dopláceli bez-
mála tři miliony.“ 
I když kompletní data pro rok 2020 ještě k dispozici nejsou, už 
nyní je zřejmé, že náklady meziročně znovu vzrostly. Průběžná 
čísla ukazují, že vloni město za nakládání s odpady zaplatilo od 
ledna do konce října (tedy za pouhých deset měsíců) takřka 
stejnou částku jako za celý předchozí rok.
Ani rok 2021 nepřinese změnu tohoto trendu - svoz odpadu se 
městu podle předběžných propočtů skokově prodraží asi o 1,3 
milionu korun. Z části to způsobí i nový zákon o odpadech, který 
platí od 1. ledna 2021 a obcím zvyšuje poplatky za skládkování 
směsného komunálního odpadu z dosavadních 500 na 800 Kč 
za tunu.
„Kyjov držel poplatky za svoz odpadů na stejné úrovni dlouhých 
sedm let. Za tu dobu se ale situace podstatně změnila a na zvy-
šování nákladů jsme byli nuceni reagovat i navýšením poplatku 
za svoz. Ani tak zcela nepokryjeme rozdíl mezi příjmy a výdaji, 
nicméně už nebude tak propastný. Při stanovení výše poplatku 
jsme se snažili příliš nezatížit rozpočet kyjovských domácností, 
ostatně i nadále bude Kyjov městem, jehož občané platí jeden  
z nejnižších poplatků za odpad široko daleko,“ doplňuje kyjov-
ský místostarosta Daniel Čmelík.

(red)
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Den před silvestrem naočkovala Nemocnice Kyjov 
první zaměstnance proti Covidu-19. V očkování 
pak pokračovala 7. ledna. Podle ředitele nemoc-
nice Lubomíra Wenzla měla o dobrovolnou pro-
ceduru zájem více než  polovina zaměstnanců, 
minimálně 600 lidí.
„V našich prostorech očkujeme pouze naše za-
městnance a spolupracovníky. Kapacita je 84 lidí 
denně,“ upřesnil Wenzl. Do vydání těchto Kyjov-
ských novin tak patrně dostali všichni zájemci 
první dávku a čeká je ještě druhá, která přijde na 
řadu o tři týdny později. Pak ještě bude trvat ně-
kolik dnů, než získají imunitu. Očkuje se látkou od 
firmy Pfizer/BioNTech a dávka má jen 0,3 ml. 
Kyjov navštívil hejtman Jihomoravského kraje Jan 
Grolich, aby se podíval na prostory, ve kterých by 
mohlo vzniknout očkovací centrum. To bude urče-
no pro stovky až pro tisíc lidí denně. Podmínkou 
je proto dostatečný prostor, stejně jako možnost 

parkování většího množství aut v blízkém okolí. 
„Máme vytipované dvě budovy, bývalou pro-
vozovnu Komerční banky a estrádní sál domu  
kultury. Jde o to, které místo bude lépe vyhovo-
vat potřebám,“ řekl místostarosta Kyjova Antonín 
Kuchař.  
Hejtmanovi Janu Grolichovi se jako vhodnější zdál 
větší estrádní sál domu kultury. „V Jihomoravském 
kraji bude pět až sedm očkovacích center mimo 
Brno. V Kyjově mámě velkou nemocnici, která je 
schopna dodat očkovací týmy, takže by byla chy-
ba nemít tu také očkovací centrum,“ uvedl hejt-
man Grolich. Kromě Kyjova vznikne centrum také 
na zimním stadionu v Hodoníně.
Krajský úřad už očkuje také uživatele a zaměst-
nance sociálních služeb. Do jednotlivých zařízení 
vyjíždějí mobilní očkovací týmy.

(red)

Nemocnice očkuje své zaměstnance, 
chystá se očkovací centrum

OTAZNÍKY KOLEM OČKOVÁNÍ

Registraci na očkování proti nemoci COVID-19 
doprovázejí zmatky při rezervaci termínů, stáv-
kující rezervační portál a především nedostatek 
vakcín.
V této souvislosti nabízí Městský úřad Kyjov 
svým občanům pomoc s registrací a poskytnu-
tí aktuálně dostupných informací. Zájemcům je 
rády sdělí pracovnice Odboru sociálních věcí:
 p. Lopraisová tel.: 518 697 494
 p. Michnová tel.: 518 697 589
 p. Hladišová tel.: 518 697 475
 p. Kolaříková tel.: 518 697 455

Pojem komunitní plánování se již vryl do pamě-
ti mnoha občanům Kyjova. Především těm, kteří 
aktivně spolupracují a zapojují se do samotného 
plánování, zjišťování potřeb a také akcí, které po-
řádáme.
Město Kyjov realizuje od 1. dubna 2020 dvouletý 
projekt nazvaný „Plánování sociálních služeb na 
Kyjovsku“, který je spolufinancovaný z prostřed-
ků Evropského sociálního fondu a státního roz-
počtu České republiky. Celková výše podpory je  
1 734 600 korun. Hlavním cílem projektu je tvorba 
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
na Kyjovsku, a to v období let 2021 – 2023. Jde  
o strategický dokument v oblasti plánování roz-
voje sociálních služeb. Tento plán zahrnuje priori-

ty a opatření, které je nutné realizovat k uspoko-
jení zjištěných potřeb občanů Kyjovska v oblasti  
sociálních a návazných služeb. Dokument byl 
zpracovaný v průběhu roku 2020, v lednu jej pak 
dostala veřejnost k připomínkování. Finální verze 
dokumentu bude následně, po zapracování a vy-
pořádání přijatých připomínek, předložena Radě 
města Kyjova a Zastupitelstvu města Kyjova ke 
schválení.
Děkujeme všem, kteří se do tvorby tohoto plánu 
zapojili.

Jana Novotná, 
Koordinátorka komunitního plánování 

sociálních služeb

Komunitní plánování 
sociálních služeb na Kyjovsku

foto: red
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POLICEJNÍ STŘÍPKY

Poděkování
Děkuji za gratulaci k mému 

prosincovému jubileu 85 let, a to 
hlavně rodině, starostovi města 

Kyjova a jeho vedení, Svazu tělesně 
postižených v Kyjově, Sokolkám 

a všem spolubydlícím.
Jarmila Kamerová

INZERCE
HLEDÁM GARÁŽ ke koupi pro 
uskladnění veterána kdekoliv 

v Kyjově či okolí. Mohu nabídnout 
cca 150 000 – 250 000 Kč 

v závislosti na lokalitě a stavu 
garáže. Za případný tip vedoucí 

ke koupi garáže se odvděčím 
3 000 Kč. Děkuji za nabídky. 

Tel. 732 211 946

Jubilati
Julie Strýčková – 96 let 

Evžen Glos – 92 let
Jarmila Řihánková – 91 let 

Marie Domanská 75 let 

Úmrtí
Naděžda Horáková

*19. 12. 1926  †13. 12. 2020
*Vladimír Sukop

*25. 3. 1938  †3. 12. 2020

RECIDIVISTA CHTĚL UTÉCT
Ostraha obchodního domu Kaufland 
chytila mladého zloděje, který odci-
zil powerbanku a černý fix v celkové 
hodnotě 517 korun. Po příjezdu hlíd-
ky uvedl mladík jméno, které ovšem 
strážníci nenašli v žádném registru. 
Proto se ho chystali převézt na míst-
ní oddělení Policie České republiky. 
Mladý muž nejprve spolupracoval, 
pak se ale strážníkům vytrhl a začal 
utíkat. Hlídka jej za chvíli dostihla  
a přiložila mu pouta. Státní policisté 
pak zjistili, že jde o devatenáctiletého 
mladíka z Blatnice pod Svatým Anto-
nínkem, který už má za sebou několik 
krádeží během nouzového stavu.

PODNAPILÝ ŘIDIČ 
SE VYDÁVAL ZA LÉKAŘE
Krátce před půlnocí přijali městští 
policisté oznámení, že v areálu Ne-
mocnice Kyjov se prohání velmi rych-
le a riskantně řidič kabrioletu. Hlídka 
po příjezdu na místo toto vozidlo 
zastavila poblíž chirurgie. Třicetiletý 
muž, který auto řídil, hlídce sdělil, že 
je lékař a pouze spěchal do práce. 
Hlídka ale zjistila, že se o lékaře ne-
jedná. Muž působil lehce podnapile a 
provedená dechová zkouška ukázala 
hodnotu 2,2 promile alkoholu. Věc 
i se všemi zjištěnými skutečnostmi 
předala městská policie k dalšímu 
šetření Policii České republiky. 

OPILEC NA AUTOBUSOVÉM 
NÁDRAŽÍ
V odpoledních hodinách policisté 
při běžné kontrole autobusového 
nádraží zpozorovali muže bezvlád-
ně ležícího na chodníku. Tento třia-
šedesátiletý opilec se po probuzení 
a následné snaze strážníků o řešení 
situace k hlídce choval velmi aro-
gantně a vulgárně. Provedená de-
chová zkouška u něj ukázala hodno-
tu 2,28 promile. Opilec tak následně 
za doprovodu jednoho ze strážníků 
putoval na ošetření do nemocnice  
a poté na záchytnou stanici do Brna.

Letošní rozpočet Kyjova bude napjatý, a to nejen kvůli krizi vy-
volané koronavirem, ale také v důsledku změn v rozpočtovém 
určení daní. Město přesto plánuje řadu velkých investic.  
Mezi největší stavební akce patří revitalizace Vrchlického ulice. 
Komunikaci tu poškodil provoz hlavně v době, kdy se v soused-
ní Nerudově ulici budovala okružní křižovatka a město tehdy  
slíbilo, že bude situaci řešit. Splnit by to mělo letos v létě.  
„Ulice Vrchlického projde celkovou revitalizací včetně povrchu 
komunikace, nových chodníků nebo zeleného pásu. Na tuto akci  
dostane město dotaci čtyři a půl milionu korun. Zbylých pět  
a půl milionu korun zaplatí ze svého rozpočtu,“ sdělil místosta-
rosta Kyjova Daniel Čmelík. 
Nových povrchů se dočkají také ulice Nádražní a Mlýnská.  
V tomto případě se ale bude jednat pouze o opravu silnic. Roz-
počet je asi pět a půl milionu korun i tentokrát pokryje asi z po-
loviny náklady dotace a také dar společnosti Goodmills Česko. 
V Kyjově také vyroste úplně nová komunikace, která bude urče-
ná cyklistům. „Tato cesta spojí místní část Boršov s cyklostezkou 
do Bohuslavic, která začíná v Nětčicích. Cyklistům tak umožní 
dostat se po nové asfaltové cyklostezce do Bohuslavic. Na tuto 
akci je plánovaná investice šest milionů korun,“ doplnil místosta-
rosta Daniel Čmelík. V tuto chvíli jezdí cyklisté po často roz-
bahněných polních cestách. Cyklostezka vyroste v případě, že 
město získá dotaci, která by činila 3,2 milionu korun, což je více 
než polovina z předpokládané ceny šest milionů. 
Stavební ruch bude pokračovat také v areálu domu dětí a mlá-
deže. „V letošním roce navážeme na loňskou opravu tělocvičny 
domu dětí a mládeže, kde zateplíme budovu klubovny. Nová 
bude také střecha a okna,“ vyjmenoval místostarosta Daniel 
Čmelík.
Pokračují také některé stavební akce, které začaly v minulém 
roce. Především výstavba domu pro sociální bydlení v Riegrově 
ulici. Nicméně hlavní investiční akcí roku 2021 by měla být stavba  
koupaliště, kde by měly v létě začít bourací práce. Rozhodo-
vat o ní bude březnové zastupitelstvo. Na tuto investici ve výši  
desítek milionů korun si však město bere úvěr. 

(red)

Město plánuje několik 
velkých investic
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kuchyně na míru, Šardice 
https://www.kredencstudio.cz/

Ivo vždy miloval řemeslné věci. Proto se jednoho dne 
s partou dalších nadšených lidí rozhodl oživit poma-
lu upadající řemeslo a provozovat poctivou truhlařinu 
s pomocí dnešních technologií. V roce 2019 přišel na 
kurz Podnikni to! s projektem jménem Kredenc Studio. 
V projektu Kredenc Studio se nyní Ivo spolu s ostat-
ními kolegy zabývá výrobou kuchyní na míru a pro-
vozuje e-shop s elektrospotřebiči. Jejich specializací 
je zakázková výroba kuchyní, kdy do projektů KRE-
DENCe dávají doslova vše, včetně osobního nasazení 
celé rodiny. V Klubu si nyní sbírá podněty k vylepšení 
webových stránek, na kterých chce zapracovat. 

KYJOV PODPORUJE 
PODNIKAVCE

Ivo Příkazký

Předloni na podzim se v Kyjově uskutečnil pilotní 
workshop na podporu podnikání. Kurz Podnikni to! 
kreativním a podnikavým lidem ukázal, že ne každý 
projekt ke svému rozjezdu vyžaduje hromadu peněz 
a zkušeností. Profesionální mentor během osmi týd-
nů představil dvěma desítkám účastníků základy pod-
nikání a teorii doprovodil o tolik potřebné postřehy  
z praxe. S každým účastníkem pak velmi podrobně  
rozebíral jeho naplánované projekty, vyzdvihoval  
potenciál, upozorňoval na možná rizika.
Od kurzu uběhl zhruba rok a řada absolventů mezitím 
nastartovala své podnikání. Na stránkách Kyjovských 
novin vás s jejich inspirativními příběhy budeme prů-
běžně seznamovat. V tomto čísle čtenářům představí-
me Iva Příkazkého ze Šardic. 
P.S.: Letos na jaře plánujeme úspěšný kurz zopakovat. 
Podrobnosti se zájemci s předstihem dozvědí.

IVO PŘÍKAZKÝ

Podle svých slov teprve díky Podnikni to! 
dostal možnost nahlédnout do světa podni-
kání. Na kurzu získal během osmitýdenního 
workshopu přístup ke kvalitním informacím, 
které ocenil hlavně na startovní čáře projektu, 
kdy zjišťoval, co vše podnikání obnáší. Nyní 
jej Podnikni to! na jeho podnikatelské ces-
tě provází i nadále v Klubu podnikavců. Po 
absolvování kurzu Ivo pokračuje v diskusích  
a vzájemné podpoře se svými kolegy z kurzu 
v rámci Klubových aktivit, kde se zúčastňu-
je Milníků na Kyjovské radnici. Milník podni-
kavců je lokální komunitní akce, na které se 
členové kyjovského klubu na měsíční bázi 
setkávají a společně diskutují o problémech, 
výzvách, předávají si vzájemně zkušenosti  
i kontakty. Ivo si na Milník chodí zejména pro 
zpětnou vazbu a kreativní nápady. Kromě 
pravidelných akcí využívá také celorepubli-
kovou online skupinu Klubu podnikavců, a to 
pro okamžitou zpětnou vazbu také od ostat-
ních členů a odborníků. 
Považuje za skvělé, že jejich skupina absol-
ventů dokázala vytvořit pevné jádro, a setká-
vání se tak plynule navázala na kurz. Pochva-
luje si vzájemnou interakci s ostatními členy 
i výhodu skupinového řešení problémů. Klub 
podnikavců by doporučil každému, kdo má 
chuť něco dělat a je ná vážkách, jestli svůj 
projekt rozjet, nebo ne. 
Přemýšlíš, jaké by to bylo mít svůj vlastní  
projekt? Nebo už projekt máš, ale hledáš  
způsoby, jak jej dále posouvat a rozví-
jet? Na nic nečekej a ozvi se na email  
sestak@klubpodnikavcu.cz nebo doraž na 
Milník. Rádi tě uvidíme! 
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V KYJOVĚ SE ZAČNE PLATIT CORRENTEM, 
JEN CO ZAŠTĚKÁ PES 3
Kyjov se připravuje na oficiální start projektu na 
oživení lokální ekonomiky Corrency, který přichá-
zí s  myšlenkou unikátní měny corrent. Původně 
plánované zahájení se z důvodu uzamčení české 
ekonomiky odsouvá na okamžik, kdy se zmírní 
skóre „Protiepidemického systému České republi-
ky” (tzv. PES) na stupeň 3.
Tým Corrrency pracuje na tom, aby projekt moh-
li v omezeném režimu spustit co nejdříve. Aktu-
álně jeho zástupci jednají o tom, že by v Kyjově 
provoz mohli spustit v omezeném provozu už po 
ukončení nouzového stavu, plánovaného na 14. 2. 
Tedy jen co to epidemická opatření dovolí, a to 
ve variantě vhodné i pro index PES 4. Correnty 
by Kyjovjáci mohli utratit v potravinách, papír-
nictví, látkách, ve výdejních okéncích restaurací  
a kaváren, v lékárně a dalších aktuálně otevřených 
obchůdcích. Těch se Kyjově při-
hlásilo přes dvě desítky. V době 
uzávětky Kyjovských novin je ale 
vše zatím v jednání. Záviset to 
bude také na vývoji epidemické 
situace.
Stovky občanů a desítky kyjov-
ských obchodníků se začaly do pilotního projektu 
Corrency registrovat už od prosince. Během něho 
se přihlásilo o příspěvek ve výši čtyři sta korun ve 
formě correntů šest set obyvatel Kyjova.
Plánovaný start 11. 1. 2021 však zastavil PES 5. Re-
gistrace do pilotu nadále pokračuje. Celková ka-
pacita obyvatel, kteří jej mohou využít, je totiž dva 
tisíce. Zájemci se mohou hlásit na webu kyjov.co-
rrency.cz, na podatelně radnice nebo v kyjovském 
Infocentru. Obchodníků se zatím zapojilo téměř 
padesát. Od místní prodejny biopotravin, lékárny, 
několika kaváren, papírnictví, přes obchod s  lát-

kami a opravnu aut, po nejrůznější poskytovatele 
služeb včetně kadeřnictví a masáží. „Aktuální epi-
demiologická situace není pro spuštění Corrency 
optimální. Chceme být v souladu s nařízeními vlá-
dy, a proto jsme se rozhodli pro odklad. Jakmile 
to situace umožní, jsme připraveni během dvou 
dnů Corrency v Kyjově spustit. Registrace občanů 
i obchodníků bude nadále probíhat,“ popisuje au-
tor projektu Corrency Pepe Rafaj.

MĚNA S NASTAVITELNOU SMĚNITELNOSTÍ
Občané musejí correnty utratit během stanovené 
doby, která je v případě Kyjova nastavena na tři-
cet dní od startu projektu. S každým utraceným 
correntem zaplatí jednu korunu ze svého, čímž 
peníze v oběhu narůstají. U obchodníků mohou 
při platbě correnty na celý nákup nebo poskyto-

vané služby uplatnit padesáti-
procentní slevu. „Těší nás, že se 
lidé chtějí do Corrency zapojit 
a vyzkoušet, jak funguje cílená 
podpora obyvatel a obchodníků, 
kterou nazýváme „dron money“. 
Na rozdíl od plošné podpory 

známé jako „helicopter money” má corrent uni-
kátní vlastnosti, díky kterým se peníze v ekonomi-
ce násobí a potenciál obnovy místní ekonomiky je 
mnohonásobně vyšší a rychlejší,” vysvětluje Rafaj.
I přes striktní omezení, která od spuštění regist-
race panují, byl zájem o ně velký. „Předem jsme si 
modelovali různé scénáře, ale dnešní situace, jak 
intenzivně se Covid v posledních týdnech rozšířil, 
nás zaskočila,“ dodává Rafaj.
Corrency je unikátní systém, jehož ambicí je oživit 
lokální ekonomiky postižené krizí, která na ně do-
lehla v souvislosti s pandemií Covid 19.

V OTEVŘENÝCH 
PROVOZOVNÁCH 

PŘIJMOU CORRENTY 
MOŽNÁ UŽ 14. 2.
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ZÁKAZNÍK ZAPLATÍ PŮLKU, NA DRUHOU 
POLOVINU MU PŘISPĚJE CORRENCY
Při platbě u obchodníka lidé nahlásí platbu cor- 
rentem. Prokáží se číslem občanského průka-
zu nebo jednorázovým SMS kódem. Obchodníci 
zašlou SMS do systému Corrency a zpět jim při-
jde zpráva, kolik má zákazník na místě zaplatit  
v korunách. Druhá část platby se strhne z co-
rrentového účtu zákazníka a přijde obchodníkovi  
v  korunách během dalšího pracovního dne na 
jeho účet v bance. Informace o utracených  
correntech najdou lidé ve svém mobilu. Systém 
Corrency jim nový zůstatek pošle formou SMS po 
každé provedené platbě.

K PLATBĚ BUDE STAČIT SMSka
Občané ani obchodníci k platbě nepotřebují chyt-
rý telefon, nebo přístup k internetu. Nemusí se 
tedy obávat složitostí. „Naším záměrem bylo vy-
tvořit systém co nejjednodušší, aby k němu měli 
přístup všichni. Obchodníkům bude stačit SMS 
zpráva nebo vyplnění jednoduchého webového 
formuláře. Aktuálně jednáme s pokladním systé-
mem Dotykačka o integraci platby correnty. Tím 
se proces zautomatizuje a zrychlí. Uvítáme další 
možnost propojení,” dodává Pepe Rafaj.

CIGARETY A ALKOHOL S VÝJIMKOU MÍSTNÍHO 
VÍNA ZA CORRENTY NEKOUPÍTE
Za correnty nebude možné koupit cigarety, alko-
hol a sázky. V pilotním projektu se k tomu zaváží 
obchodníci v obchodních podmínkách. „Výjim-
kou jsou místní vinaři, které chce systém naopak 
podpořit, protože jsou nositelé zdejšího koloritu a 
kultury. Takže kyjovské víno za correnty zakoupit 
můžete,” potvrzuje Pepe Rafaj.

PROČ KYJOV?
Corrency v listopadu podepsalo memorandum 
o spolupráci na pilotním projektu s Kyjovem jako 
prvním městem. Jeho zástupci, v čele se staros-

tou Františkem Luklem, věří, že tento moderní 
ekonomický projekt může podpořit nejen zdejší 
podnikání. „O podporu ve formě correntů se u nás 
může přihlásit každý. Rozhodli jsme se ho nabíd-
nout všem občanům Kyjova. Věřím, že projekt má 
velký potenciál a je jen otázkou času, než se do 
něj zapojí další města,“ uvádí důvody zapojení se 
do projektu starosta Kyjova František Lukl.

JAK PROJEKT VZNIKL?
Projekt Corrency vznikl jako reakce na první ka-
ranténu. Uspěl v hackathonu „Hack the Crisis” vy-
hlášeném agenturou CzechInvest a Ministerstvem 
průmyslu a obchodu ČR (MPO) a v dotačním 
programu MPO „Czech Rise Up” pro chytrá opat-
ření proti COVID 19. “Corrency je krásným příkla-
dem toho, jak se projekt z hackathonu může dále 
úspěšně rozvíjet a podporovat lokální ekonomi-
ku a regionální rozvoj. To, že má projekt slibnou 
budoucnost, dokazuje i fakt, že se v hackatho-
nu umístil mezi patnáctkou nejlepších z více než 
dvou stovek přihlášených. Věřím, že o něm ještě 
uslyšíme ve spojitosti s dalšími městy,” říká gene-
rální ředitel CzechInvestu Patrik Reichl.
Projekt Corrency získal v dotačním řízení MPO 
prostředky na realizaci pilotního projektu. Tvůr-
cům se podařilo získat řadu záštit, například Aso-
ciace malých a středních podniků a živnostníků 
České republiky, Hospodářské komory České re-
publiky   a Ministerstva vnitra České republiky. 
„Jsem rád, že jsme mohli přispět ke vzniku tohoto 
projektu. Bez podpory MPO z  programu Czech 
Rise Up by logicky takto pionýrský a inovátorský 
projekt mohl vzniknout pouze v omezených pod-
mínkách, jestli vůbec. S  očekáváním sledujeme, 
jak se bude tento pilot dále vyvíjet a věříme, že se 
koncept osvědčí, neboť navrhované řešení nabízí 
mnohem širší možné uplatnění i v dalších ekono-
mických a sociálních tématech,“ říká náměstek 
ministra průmyslu a obchodu Petr Očko.

Bára Vaculíková, Corrency
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Milí přátelé a kamarádi, rádi bychom vám popřáli krásný rok 
2021, plný pohody, lásky, úspěchů a především zdraví.
S příchodem dalšího roku se Domeček probudil do ledna pl-
ného nových možností a s nadšením pro zlatavé zážitky. Pro 
děti jsme připravili zimní výzdobu a nachystali videa, aby se 
naši malí i velcí kamarádi mohli rozveselit, protáhnout nebo 
se něčemu přiučit. Od pondělí 11. ledna jsme na našich strán-
kách spustili přihlašování na tábory. Letos se mohou děti 
těšit na čtyři pobytové a mnoho příměstských táborů, které 
budou zaměřené na sport, tanec nebo třeba výlety. Pokud 
byste chtěli poradit s výběrem táborů nebo s přihlášením, 
neváhejte nás kontaktovat. 
Na našich webových stránkách probíhá také soutěž s hledá-
ním míst pro nové houpačky. Tak neváhejte a posílejte nám 
nebo Kyjovskému Slovácku v pohybu své návrhy. Ty nejlepší 
se zrealizují.
Těšíme se, až budeme moci opět přivítat děti i vás. Přejeme 
vám krásné zimní dny a rodinnou pohodu.

Za tým DDM Kyjov, Lucie Paulíčková

Na nový rok Na nový rok 
k zážitkům krokk zážitkům krok

Ptačí hodinku zvládla 
„Joklíčata“ na jedničku 
s hvězdičkou
Již potřetí uspořádala Česká ornitologická společnost sčítání 
ptactva na krmítkách pod názvem Ptačí hodinka. Celostátní 
akce se uskutečnila na počátku ledna. Kromě našinců se do 
ní zapojili i příznivci opeřenců ze zahraničí. Letošnímu roční-
ku věnovala pozornost většina českých médií včetně televize. 
Málo se ale ví, že se projektu zúčastnila i ZŠ Dr. Joklíka Kyjov, 
a to již podruhé. Do průběhu letošní „hodinky“ zasáhla pan-
demie, a tak volba padla na jediné přítomné žáky ve škole 
– prvňáky a druháky. Mírné obavy, zda to vůbec zvládnou, 
pominuly jen pár minut poté, co sčítání vypuklo. Malí příro-
dovědci se pustili do pozorování s takovým nadšením, že by 
jim to mohl závidět leckterý profesionální ornitolog. Mnozí  
z nich projevili i velké znalosti, to díky tomu, že třídní učitelky 
či vychovatelky z družiny děti na akci předem připravovaly. 
Pravda, logisticky to bylo poměrně náročnější. Žáci pracovali 
jen v malých skupinkách pod dohledem paní vychovatelky a 
rádcem jim byl přítomný učitel přírodopisu. Hodně a často se 
dezinfikovalo, ale padalo mnoho otázek a odpovědí. Někteří 
si počínali velmi zkušeně a líčili své vlastní zážitky z výprav do 
přírody s rodiči či prarodiči. Jiní se poprvé v životě podívali 
do dalekohledu. Přesto svůj úkol zvládli bezvadně. Do karet 
nám hrálo počasí, bylo hezky a slunečno, což ještě umocnilo 
silný prožitek z toho, co všechno děti viděly. A co naše čočky 
vlastně zachytily? Tři kosy, dvě hrdličky, jednu koňadru, šest 
zvonků, patnáctihlavé hejno holubů, jednoho vrabce, poštol-
ku, která nám všechno vyplašila, a jedno letadlo. Z křoví se 
ozýval střízlík a někde vzadu na zahradě jsme zaslechli volání 
žluny. Žluna na krmítko k naší smůle nepřilétla. Naštěstí ani 
to letadlo.

Ekotým ZŠ Dr. Joklíka Kyjov

foto: ZŠ Dr. Joklíka Kyjov
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Naši žáci nezapomínají na životní prostředí ani 
během distanční výuky. Na podzim jsme se po-
druhé zúčastnili KAMPANĚ OBYČEJNÉHO HR-
DINSTVÍ, v rámci které jsme plnili výzvy:
1. Šetři vodou při čištění zubů!
2. Zasaď rostlinu!
3. Buď venku!
4. Staň se šetrným spotřebitelem!
5. Minimalizuj odpad!
6. Využívej ekodopravu!
7. Jez zdravě a ekologicky!
Každý si mohl vybrat výzvu, která mu byla nej-
bližší, někteří jich plnili hned několik najednou.
Již devátým rokem jsme také pracovali v projektu 
72 hodin. Předešlé roky jsme uklízeli kolem školy. 
Tentokrát jsme se ve svých domovech zaměřili 
na třídění odpadů. Přestože jsme v třídění odpa-

Ohlédnutí za 
EKOLOGICKÝMI
AKTIVITAMI 
během distanční výuky 
na ZŠ J. A. Komenského

dů ve škole opravdu dobří, chtěli jsme ho zlepšit  
a upevnit i v těch několika málo rodinách, ve kte-
rých se zatím netřídilo skoro nic. 
Žáci buď věděli nebo zjistili, kde se nacházejí nej-
blíže kontejnery na tříděný odpad. Připravili pytle 
a nádoby na třídění, pak inspirovali celou rodinu  
a seznámili ji s tím, jak správně třídit. Ti šikovnější  
přidali i recyklaci přepálených olejů, použitého tex-
tilu či kovů. Děti se do toho „obuly“ a hlásily úspěchy.
V hodinách pracovních činností žáci dostali úkol: 
Při procházce venku sbírej odpadky a pošli fotku. 
Jako všechno i tento úkol pojali žáci různě, ale vět-
šinou jsem se setkala s kladnou odezvou.
Děkuji všem, kteří se s  dětmi zúčastnili některé  
aktivity a podporují je!

Mgr. Jitka Režňáková, 
koordinátorka projektu EKOŠKOLA

Ani letos nechyběla pod vánočním stromem po-
kladnička dobročinné společnosti Omega plus.  
A lidé byli štědří. Vánoční sbírka Omegy plus vy-
nesla totiž 41 tisíc 108 korun. Ještě před dvěma 
lety to byla poloviční částka. 
„Sbírka začíná vždy v momentě, kdy město při-
veze vánoční strom. My k němu hned dáváme 
pokladničku, kterou už máme nachystanou. Je 
to většinou na první adventní neděli, to zname-
ná koncem listopadu. Lidé jsou stále štědřejší, což 
velmi rádi říkáme, protože začátky byly krušné. 
Z pokladničky jsme vytahovali různé nepatřičné 
věci, jako jsou například cigaretové špačky. Dnes 
je to už o moc lepší. Rok od roku vybereme víc  
a víc,“ uvedla za Omegu plus Libuše Hašová.
Pokladnu otevřel zakladatel spolku Vladimír Vý-
leta na služebně městské policie, kde také spo-
lečně se strážníky spočítali vybranou částku. Jak 
se ukázalo, lidé dávali dovnitř nejčastěji mince  
v hodnotě dvacet nebo padesát korun. V poklad-
ničce se ale našly i tisícikoruny. Protože se rych-
le plnila, bylo ji potřeba během samotné sbírky 

vybrat hned několikrát. „I když na náměstí neby-
ly před Vánocemi žádné akce a koncerty, viděli 
jsme, že k pokladničce chodí například maminky 
s dětmi. Z toho, že vedou děti k empatii k bližním, 
mám obrovskou radost,“ doplnila Libuše Hašová.
Peníze z této sbírky jsou vždy určené Nadaci pro 
transplantaci kostní dřeně z Plzně. Mohou být vy-
užity třeba při darování kostní dřeně ze zahraničí, 
což je finančně velmi nákladná záležitost. Větši-
nou jde přitom o otázku života a smrti. „Zoufale 
sháníme i dárce kostní dřeně, protože i když jsme 
napojení na mezinárodní organizaci, tak každé-
mu čtvrtému nemocnému bohužel dárce nese-
ženeme,“ upozornila Libuše Hašová. Jak dodala, 
nejčastěji využívají české nemocnice plazmu od 
dárců z Německa, kde je jich zaregistrovaných 
desetkrát tolik než v naší republice. 
Finanční sbírka Omegy plus má za sebou už dvě 
desetiletí. První se konala na přelomu let 1999  
a 2000. 

(red)

Sbírka vynesla přes 40 tisíc korun

foto: ZŠ J. A. Komenského
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Hotelnictví, Ekologie a životní prostředí 
 

• 2leté nástavbové obory: 
Podnikání, Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 
 

• 3leté obory vzdělání: 
Cukrář, Kuchař-číšník, Lesní mechanizátor, Rybář, Zahradník 
 

• 3leté obory vzdělání pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami: 
Potravinářská výroba – Cukrářské práce, Zahradnické práce 
 

• 1leté zkrácené obory vzdělání: 
Cukrář, Hotelnictví, Lesní mechanizátor, Kuchař-číšník, 
Rybář, Výrobce potravin - Cukrovinkář nebo Konzervář, 
Zahradník 
 

 
více na www.sosbzenec.cz 

Nově nabízíme obor 1letého zkráceného studia 

"Výrobce potravin" se zaměřením Cukrovinkář nebo Konzervář 

ve spolupráci s významnými firmami regionu:  

Candy Plus Rohatec, Linea Nivnice a Pika Bzenec. 

PLACENÁ INZERCESTR. 11

DĚLNÍK DO VÝROBY 
plastových oken a dveří  
 

Hledáme vhodného kandidáta na pozici:   

- HPP - jednosměnný provoz 
- volné víkendy 
- úkolová mzda 
- závodní stravování 
- 23 dnů řádné dovolené 
- odměny a příplatky za odpolední směnu 
- bezplatné využití firemní  
  sauny a fitness 

NABÍZÍME 

NÁPLŇ PRÁCE 

- práce spojená s výrobou  
  plastových oken a dveří, 
  zpracování profilů  
- obsluha strojů  
- kontrola výrobků 

POŽADUJEME 

- CNC obrábění výhodou  
- manuální zručnost a obratnost 
- trestní bezúhonost  
- kontrola výrobků 
- praxe ve výrobním provozu výhodou 
- ochota pracovat dle potřeby přesčas 
 

Adresa pracoviště: RI OKNA a.s., Na Bažantnici 1554, Bzenec 
Životopisy zasílejte na email: jana.sykorova@ri-okna.cz 
Tel.: +420 702 151 089 
 

KONTAKT 

Nástup možný od 1. 3. 2021   
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Reprezentativní příklad úvěru REKOpůjčka s pojištěním schopnosti splácet UNIQA ve výši 300 000 Kč na 216 měsíců. Fáze překlenovacího úvěru: úroková sazba 4,09 % p.a. (pevná), 127 měsíčních splátek 
PU 1 030 Kč a 127 měsíčních vkladů 900 Kč. Založení a vedení CHYTRÉHO účtu u Raiffeisenbank, a.s. je zdarma. Fáze úvěru ze stavebního spoření: úroková sazba 3,10 % p.a. (pevná) a 89 měsíčních splátek 
SU 2 550 Kč. Úhrady: za uzavření smlouvy o stavebním spoření 3 000 Kč, za uzavření smlouvy o úvěru 0 Kč, za vedení účtu stavebního spoření 82 Kč/čtvrtletí, za vedení úvěrového účtu 90 Kč/čtvrtletí, za 
výpis z účtu stavebního spoření nebo úvěrového účtu 0 Kč, pojištění schopnosti splácet 1 321 Kč ročně. Celkem zaplatíte 477 240 Kč, RPSN 5,41 % p.a. Informace obsažené v tomto materiálu nejsou veřejným 
příslibem ani závaznou obchodní nabídkou. Poskytovatelem běžného účtu je Raiffeisenbank a.s. Tato zvýhodněná nabídka platí pouze při sjednání účtu prostřednictvím Raiffeisen stavební spořitelny a.s. Změna 
parametrů a úrokových sazeb vyhrazena, aktuální hodnoty najdete na www.rsts.cz.

Masarykovo nám. 17, Kyjov
Tomáš HERTL, tel.: 739 439 599
e-mail: THertl@obchod.rsts.cz

PŮJČKA

s uzavřením ZDARMAna rekonstrukci
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SOCIÁLNÍ OBLAST

Čas je neúprosný. Běží a nedá se zastavit. Někdy 
se ale zdá být o hodně rychlejší. To nastává ve 
chvílích, kdy je nám dobře. Kdy děláme něco, co 
nás baví a těší, kdy se nacházíme vedle milova-
ného či inspirativního člověka. Pak se zdá, že se 
čas zrychlil a my žasneme, jak rychle ty příjemné 
chvíle uplynuly. Dalo by se říci, že tímto zběsilým 
tempem nám uběhlo posledních pět let. Tak dlou-
ho to je, co jsme založili spolek Educante a začali 
jsme být aktivní na poli sociálním a komunitním  
v Kyjově. Ne vždy to bylo jednoduché. Okolí nám 
zprvu nerozumělo. Nechápalo, proč bychom měli 
chtít věnovat svůj volný čas seniorům, lidem s po-
stižením a těm, kteří se o ně starají. Naše myšlen-
ka ale byla od začátku jasná. Vyplnit mezery tam, 
kde jsme je vnímali. A protože jich bylo dost, chvíli 
trvalo, než jsme si našli své místo. Okruh osob, se 
kterými spolupracujeme, je opravdu široký. Větši-
nou jsou to lidé, kterým jsou poskytovány sociální 
služby, či jiná sociální podpora, což je základ pro 
jejich kvalitní život. My jim pak nabízíme podporu 
tam, kde už sociální služby nedosáhnou. Domá-
cím pečujícím, se kterými pracujeme jak v rám-
ci naší poradny, tak v jejich domácnostech, jsme 
na blízku, když se učí pečovat o svého blízkého  
a vždy, když narazí na nějaký nový problém. Na-
příklad když život opečovávaného končí a oni tu 
tíhu nemohou sami unést. U nás se mohou setká-
vat a vzájemně si svoje zkušenosti sdílet. Nabízí-
me jim také kvalitní vzdělávání, což je podstatnou 
částí naší podpory. Pečující po absolvování kurzů 
je pro svoji těžkou práci kvalifikovanější a cítí se 
být jistější v mnoha směrech.
Naše spolupráce s osobami s postižením přispívá 
k jejich začlenění do běžné společnosti. Snažíme 
se přiblížit široké veřejnosti, že bezproblémové 
soužití s lidmi, kteří jsou „jiní“ je možné a těmto li-

dem zase pomoci pochopit, jak běžná společnost 
funguje, jak se v ní orientovat a obstát. Dalo by se 
říci, že jsme pro ně prostředníkem, nebo lépe ře-
čeno průvodcem, který zbytečně nezasahuje, ale 
je k dispozici, když je třeba. Seniorskou otázku 
vnímáme z pohledu aktivního trávení času seni-
orů. Naše projekty vytvářejí prostor pro setkává-
ní a propojení generací, společného trávení času. 
Vnímáme velkou společenskou hodnotu člověka 
v seniorském věku, který chce využít svých ži-
votních zkušeností a není mu lhostejné veřejné 
dění. Také těmto aktivním seniorům jsme dali pro-
stor při besedách se zástupci města, které jsme  
v uplynulých letech organizovali pro širokou ve-
řejnost. Stejně jako všechny ostatní je tato naše 
aktivita nízkoprahová nebo také komunitní. To 
znamená, že reaguje na potřeby občanů a je dob-
ře dostupná lidem, kteří se chtějí zapojit. 
Za těch pět let se nám podařilo realizovat mnoho 
projektů, o kterých jste se mohli dočíst na strán-
kách Kyjovských novin a stále můžete na našem 
webu: www.educante.cz. Z každého máme ra-
dost, protože posloužil dobré věci. To, co považu-
jeme za náš největší úspěch, je každé jedno „dě-
kuji“ od člověka, se kterým se loučíme a víme, že 
se cítí líp, než když jsme se potkali poprvé. Tento 
pocit bychom rádi sdíleli se všemi, kteří nás a naše 
aktivity podporují.
U příležitosti našeho pětiletého výročí založení pře-
jeme nám i vám, aby náš čas dál letěl jako blázni-
vý, protože je naplněn smysluplnou prací, zájmem  
o dění kolem nás a snahou o pozitivní změnu všu-
de, kde je to třeba. Děkujeme za přízeň a těšíme se 
brzy na viděnou při některé z našich akcí. 

Bc. Zuzana Šrahůlková, 
Ludmila Kloudová, Helena Žáčková

Educante 
pomáhá už pět let

foto: Educante
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VYCHÁZÍ SBORNÍK 
KYJOVSKÝ BIGBÍT 1961–2021
V nejbližších dnech se hudbymilovná část kyjov-
ské veřejnosti dočká sborníku kyjovské rockové 
muziky Kyjovský bigbít 1961 - 2021, který s pod-
porou města Kyjova vydává organizace Kyjovské 
Slovácko v pohybu. 
Nápad shrnout šedesát let vývoje kyjovského big- 
bítu v jedné souborné publikaci se zrodil v hlavě 
jednoho z kyjovských muzikantů, Matěje Černého. 
„Podobné nápady už tady byly, vždycky ale vy-
zněly do ztracena. Došlo mi, že muzikanti z prv-
ních generací kyjovských bigbíťáků už odcházejí 
ze scény, a když se nikdo nepokusí sesumírovat 
vývoj kyjovského bigbítu teď, budou některé jeho 
etapy definitivně ztracené,“ říká Matěj Černý. Dru-
hým motivem k práci na sborníku bylo trojí výročí. 
Na rok 2021 připadá šedesát let od založení první 
kyjovské bigbítové kapely, padesát pět let od zalo-
žení Mlat klubu (později Šneckenhaus, Jančovka)  
a sté výročí Slováckého roku. „V Kyjově bylo  
a je spousta tvořivých lidí. Na Slovácký rok přije-
dou do Kyjova davy lidí a proč jim neukázat, že 
nejen folklorem živ je člověk. Takže se toto trojvý-
ročí vyloženě nabízelo,“ dodává Matěj Černý. 
Sborník mapuje historii a vývoj kyjovského bi-
gbítu v období let 1961 až 2021, během kterého 
působilo v Kyjově přes devadesát kapel. Kniha 
vznikla za přispění jednotlivých členů - na základě 
osobních setkání a rozhovorů, písemných doku-
mentů a dalších zdrojů. Je dělena do sedmi chro-
nologicky řazených oddílů, z nichž každý uvádí 
předmluva pamětníka, aktéra doby a doplňuje ho 
bohatý obrazový materiál. Součástí knihy je da-
tový nosič se záznamem produkce kapel a dato-
vou složkou s dobovými dokumenty, novinovými 
články, plakáty, písemnými memoáry členů kapel, 
videozáznamy. Ke knize byl jako doplněk vytvoře-
ný stejnojmenný kanál na serveru YouTube.com, 
kde kromě materiálu ke knize najde čtenář - divák 
další zajímavá videa. 
Během práce na sborníku napadlo Matěje vyu-
žít prostředky z prodeje na přímou podporu živé 
kultury v Kyjově: „Byla možnost knihu rozprodat  
a postavit si u baráku bazén. Nakonec jsem se ale 
rozhodl výtěžek směrovat na podporu aktivity 
mladých lidí. Z peněz budeme podporovat kyjov-
ské organizátory živé produkce bigbítu. V době 
po koronaviru a plánované rekonstrukci Jančov-
ky to myslím má hlavu patu,“ dělí se o svůj plán 
Matěj Černý. Tento záměr se rozhodli podpořit  
i zastupitelé města formou přímé dotace na tisk 
a výrobu datových nosičů. „Je to super. Kyjov dá 
v podstatě na kulturu nějakou částku a my ji pro-
dejem knížky zdvojnásobíme,“ těší se Matěj Černý. 
Kdokoli si knihu koupí, přispěje celou zaplacenou 
částkou na živou kulturu v Kyjově. 
  V souvislosti s výročími spojenými s bigbítem  
a Mlat klubem je plánovaný vzpomínkový koncert 
dnes již nehrajících kyjovských kapel. „Koncert by 
měl být na konci dubna, může se ale stát, že nako-
nec bude o něco později,“ nastiňuje Matěj Černý. 
Na organizaci se podílí autor sborníku, Jazzklub 

a skupina muzikantů okolo Tomáše Sytaře. Kon-
cert není plánovaný jen jako oslava „narozenin“ 
kyjovského bigbítu a Mlat klubu, ale také jako me-
zigenerační setkání nejen pro aktivní muzikanty.   
Účast přislíbili například Four Snakes s některý-
mi bývalými členy Svatopluku, Ferat, Lexington 
125, Santa Closet, Koe, HUP,  A.Lo.E., Long Drink,  
Blend a další. 
Sborník si zájemci budou moci zakoupit v pro-
dejně hudebnin na ZUŠ, v kavárně Pražírna  
a v hospodě u Jančů. Jeho součástí je datový  
nosič s audio záznamy produkce kapel (cel-
kem cca 200 skladeb, ekvivalent 20 audio CD)  
a datový nosič s dobovými dokumenty, novino-
vými články, plakáty, písemnými memoáry členů 
kapel, zkrácenými videozáznamy (cca 18 GB dat). 
Ke knize vznikl stejnojmenný kanál na serveru 
Youtube.com s videozáznamy koncertů, rozhovo-
rů a dokumentů v plné délce. 

(red)
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Kapela Rogalo

Kapela Atomic Carrot

Kapela DDT - Lunga, Křemeček, Černý, Pavelka, Borovička
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HISTORIE

K nejvýznamnějším letošním výročím patří sto let 
od prvního Slováckého roku, který byl součástí 
oslav padesáti let od založení TJ Sokol Kyjov. Le-
tos si tak jednota připomíná své 150. narozeniny. 
Ke slavným výročím nepochybně patří i 125 let 
českého zastupitelstva na kyjovské radnici. V této 
souvislosti je třeba připomenout 80 let od smr-
ti JUDr. Karla Kozánka, prvního starosty Kyjova  
v mladé Československé republice, který byl také 
neuvěřitelných čtyřicet let starostou kyjovské so-
kolské jednoty a starostou župy Komenského od 
jejího založení.
Vzhledem k tomu, že mi do stovky chybí necelých 
třináct let, mám k historii poněkud vřelejší vztah 
než mladá generace, což je samozřejmě normální. 
Cítím povinnost upozornit na souvislosti mezi le-
tošními výročími, protože všechna spojuje jedno 
slovo – Sokol.
Tělocvičná jednota Sokol od 
svého založení Miroslavem Tyr- 
šem a Jindřichem Fügnerem 
byla organizací vlasteneckou, 
státotvornou, nejen tělovýchov-
nou, ale i vzdělávací, hlásící se k 
demokracii a ke svobodě jednot-
livce. Ne náhodou byla u zrodu 
legií, hrála důležitou roli při bu-
dování československého státu, 
v jehož čele stál také její člen T. 
G. Masaryk. Není proto divu, že 
Sokol byl totalitními režimy vždy 
zakazován a jeho členové proná-
sledováni. Když byl 1. října 1871 
založen Sokol v Kyjově, stála v čele města správa 
německá. Stejné to bylo ve většině moravských 
měst, i když Němci tvořili menšinu obyvatelstva. 
Měli ale hospodářskou moc, ovládali obchod 
a živnosti. Německé vedení měla sklárna i doly, 
německé bylo i nižší gymnázium. Také spolky ve 
městě byly německé (hasiči, veteráni, čtenářský 
spolek atd.). Teprve v roce 1864 vznikl první čte-
nářský český spolek, pak byla založena knihovna 
a začala se organizovat ochotnická divadelní čin-
nost. V roce 1874 byla založena občanská záložna 
a díky ní se domy na náměstí postupně dostávaly 
do českých rukou. Německá radnice a hejtman-
ství zakazovaly svým úředníkům činnost v Sokole 
a vyhrožovaly učitelům. Radikální obrat nastává v 
polovině 80. let, kdy do města přicházejí tři mladí 
intelektuálové, absolventi Slovanského gymnázia 
v Olomouci a Univerzity Karlovy: JUDr. Josef Ga-
lusek, MUDr. Severin Joklík a JUDr. Karel Kozánek. 
Všichni byli zapáleni pro národní věc a byli ochot-
ni pro ni také něco obětovat. Shromáždili kolem 
sebe další schopné spoluobčany a vzkřísili utlu-

menou činnost sokolské jednoty. Od roku 1885 byl 
dr. Galusek dva roky jejím starostou, od roku 1887 
ho vystřídal na čtyřicet let dr. Kozánek, zatímco 
dr. Joklík vykonával sedm let funkci náčelníka jed-
noty.
V roce 1891 byla župa moravská rozdělena na pět 
žup a Kyjov se stal sídlem župy Komenského.  
V devadesátých letech se podařilo Čechům ob-
sadit i místo přednosty okresního soudu a několik 
dalších úřednických míst. V roce 1896 Češi vy-
hrávají volby a je ustanovena česká obecní rada  
v čele se starostou JUDr. Josefem Galuskem,  
1. radním MUDr. Severinem Joklíkem a 2. radním 
JUDr. Karlem Kozánkem. Dr. Joklíkovi se v čele 
školské komise podařilo během čtyř let posta-
vit českou měšťanskou školu chlapeckou i dívčí 
a v roce 1898 zahájit výuku v budově obecního 
gymnázia v čele s ředitelem Josefem Klvaňou, 

známým pedagogem, přírodo-
vědcem a národopiscem. Větši-
na mladých profesorů se stává 
členy Sokola a tělocvična nové-
ho gymnázia je dána k dispozici 
také sokolům.
V roce 1899 proběhla v Kyjově 
protirakouská občanská vzpoura 
na kontrolním shromáždění zá-
ložníků, označovaná jako aféra  
„hier“ nebo „zde“. Dva sokoli - 
Hynek Kalivoda (pozdější ředi-
tel okresní nemocenské poklad-
ny) a Otmar Dufek (podstarší 
kyjovského pivovaru) - se přes 

opakované výzvy německého důstojníka hlásili 
stále česky a nereagovali ani na jeho vyhrožování  
a urážky. Zatčení dvou rebelů vyvolalo bouři ob-
čanů, kteří zahnali důstojníka i vojáky a vynutili si 
propuštění zatčených. V noci bylo město obsaze-
no dvěma setninami pěšího pluku 49 a dragouny 
jezdeckého pluku ze Bzence. Druhý den přítom-
ný generál dál opakoval shromáždění záložníků  
a ty, kteří se hlásili česky, ihned eskortoval do Brna, 
kde byli odsouzeni ke čtyřem až šesti měsícům na 
Špilberku. Otmar Dufek byl odsouzen na osm mě-
síců a Hynek Kalivoda, který se sám přihlásil v Brně, 
na 16 měsíců žaláře ve vojenském vězení ve Vídni.
V roce 1914 byl přerušen slet moravských sokolů 
v Brně, kde měl být proveden Moravský rok – ná-
rodopisná slavnost moravských regionů Slovácka, 
Valašska a Hané. Z kyjovské jednoty se do Brna vy-
pravilo 151 členů, včetně patnácti krojovaných párů, 
které měly předvést stínání kačera. Slavnosti byly 
přerušeny, když do Brna dorazila zpráva o sarajev- 
ském atentátu. Brzy následovala mobilizace, řada 
sokolů byla odvedena a putovala na frontu.

HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ 
NEJEN ZA STOLETÝM VÝROČÍM 
SLOVÁCKÉHO ROKU
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V roce 1915 proběhl před vojenským tribunálem soud  
s kyjovskými občany obviněnými ze šíření ruských letá-
ků. Mezi obžalovanými byli i čtyři sokoli. Z osmi obža-
lovaných bylo šest odsouzeno k trestu smrti. Jen díky 
intervencím českých poslanců a olomouckého arcibis-
kupa Stojana byl trest smrti změněn na těžký žalář na 
10 – 20 let. Teprve amnestie císaře Karla v roce 1917 ote-
vřela odsouzencům brány vězení. I tak byly následky 
letákové aféry tragické. Ještě před zahájením procesu 
ukončil sám svůj život Ing. Josef Mikeš. Starosta MUDr. 
Severin Joklík v návalu deprese si vbodl v ordinaci do 
srdce skalpel. Starostův pohřeb se stal obrovskou ma-
nifestací celého Kyjovska. Rakouské úřady reagovaly 
potrestáním města, kterému bylo rozpuštěno zastupi-
telstvo, dosazen vládní komisař a uzavřeno gymnázium 
za protirakouské projevy některých studentů.
Dne 28. října 1918 přišla z Prahy radostná zpráva o vyhlá-
šení Československé republiky. Na táboru lidu promluvil 
dr. K. Kozánek a po něm spisovatel Jiří Mahen. Až do 
roku 1920 se vraceli z Ruska domů českoslovenští legi-
onáři. Šest sokolských legionářů z Kyjova se nevrátilo. 
Padl i vzdělavatel kyjovského Sokola a profesor gymná-
zia Ferdinand Procházka, legionář ruský a italský, který 
byl těžce zraněný na Slovensku v boji s maďarskými bol-
ševiky a vzal si život vlastní zbraní, než aby se jim dostal 
do rukou.
Minula těžká doba válečných let a přišla doba budová-
ní mladého státu. Padesáté výročí Sokola bylo dobrým 
důvodem k oslavám, které byly velkou příležitostí uká-
zat veřejnosti, co dokáží svobodní občané svobodného 
státu.

Jiří Dunděra 
(s použitím publikace Z historie kyjovského 

Sokola autorky Blanky Pokorné)

Zvětšená nálepka na dopisy pražské 
tiskárny V. Neuberta určená k propa-
gaci sletu Sokolské župy Komenského 
a Slováckého roku v Kyjově v srpnu 
1921. Nálepku, která je snad zmenše-
ninou léta hledaného plakátu, objevil  
v lipovské škole František Pokorník, 
starosta TJ Sokol Lipov a bývalý ná-
čelník župy Komenského.

Pohlednice Jano 
Köhlera určená 
k sokolským 
slavnostem 
v Kyjově v srpnu 
1921, ze sbírek 
Vlastivědného 
muzea Kyjov 

POKRAČOVÁNÍ V PŘÍŠTÍM 
ČÍSLE: DVA MUŽI, KTEŘÍ 
DALI TVÁŘ PRVNÍMU 
SLOVÁCKÉMU ROKU: 
JUDR. KAREL KOZÁNEK 
A UČITEL JAROŠ HUDEČEK.
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Zatím poslední kniha Jiřího Dunděry je věnovaná ma-
líři Františku Kudláčovi. Více než stostránkovou publi-
kaci, která je obrazově velmi bohatá, vydalo Kyjovské 
Slovácko v pohybu. František Kudláč se narodil v roce 
1909 v dnešním Brně v Horních Heršpicích. Zemřel  
v Bratislavě v roce 1990. Do Kyjova se ale celý život 
vracel jako do města, kde prožil dětství a kde žila 
jeho rodina. Také proto pojednává nová kniha Jiřího 
Dunděry právě o tomto významnému malíři, grafi-
kovi, scénografovi a režisérovi, se kterým se osobně 
znal. Bez zajímavosti není, že knihu s názvem Franti-
šek Kudláč - škola života napsal laureát Ceny starosty 
města Kyjova, o jiném držiteli této ceny. 

Pane Dunděro, jak jste se seznámil 
s Františkem Kudláčem, kterému je 
věnovaná vaše nová kniha?

František Kudláč patřil k mým přátelům, i když já jsem 
ročník 1933 a on 1909. Poprvé jsme se setkali ještě 
před mojí maturitou v roce 1952, když jsem se v Ky-
jově podílel na přípravě představení Nebe na zemi.  
V mladické nerozvážnosti jsem slíbil, že nakreslím ku-
lisy podle návrhů Jiřího Trnky. To byl mimo jiné jeden 
z Kudláčových spolužáků a František Kudláč mi tehdy 
při překreslování Trnkových návrhů radil. Jezdíval do 
Kyjova za svými rodiči a sestrou, kteří bydleli v dom-
ku vedle trati. Postupně jsme se natolik spřátelili, že 
mě zval i do Bratislavy, abych mu vybíral obrazy na 
výstavy.

Co bylo podnětem k tomu, že jste začal 
na knize pracovat?

Bezprostředním podnětem bylo to, že jsem se probíral 
svými archivními materiály a chtěl jsem je dát do mu-
zea. Když jsem ale pročítal staré opisy jeho poznámek 
nebo dopisy, uvědomil jsem si, že je mohu zpracovat 
jen já. Člověk, který by neznal souvislosti, by se v nich 
nevyznal. Dalším z důvodů bylo odstranit historický 
pohled na něj, který byl vždycky ovlivněný režimem, 
ať už to byl režim fašistický nebo komunistický. 

Poznal jste ho opravdu velmi dobře. 
Jaký byl František Kudláč člověk a umělec?

On byl člověk svobodného myšlení. Jeho dílo bylo 
velmi protifašistické, zvláště práce z doby druhé svě-
tové války, které patří k těm nejvíce ceněným. Byl 
to renesanční člověk, nebyl jen malířem, grafikem  
a učitelem, ale také muzikantem, hercem, věnoval 
se scénografii, divadelní a filmové režii. Natočil řadu 
dokumentárních filmů, dva z nich byly oceněné na 
mezinárodních festivalech – České gotické malířství 
na filmovém festivalu v Edinburghu a Mistr Pavel  
z Levoče získal první cenu na Mezinárodním filmovém 
festivalu v Benátkách.

Jiří Dunděra se ve své nové knize zabývá 
OSUDY FRANTIŠKA KUDLÁČE

Pan Moliére, olej, 1974

Nálet, olej, 1943

František Kudláč
se štukatérem
Františkem Kačenou
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František Kudláč
Narodil se 22. července 1909 v Horních Heršpicích v rodině 
železničáře. V roce 1913 se rodina přestěhovala do Vracova  
a o čtyři roky později do Kyjova, kde otec pracoval jako hlídač 
na trati Kyjov – Svatobořice – Mutěnice. Po kyjovském gymná-
ziu vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze  
a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Jako učitel byl umís-
těn na Slovensko. V době okupace byl opakovaně zatčen. Po 
válce se věnoval nejen výtvarné tvorbě, ale i scénografii, di-
vadelní a filmové režii. V roce 1955 získal jeho film Mistr Pavel  
z Levoče 1. cenu na filmovém festivalu v Benátkách. V roce 1971 
mu byl udělen titul Zasloužilý umělec. Zemřel 1. prosince 1990  
a je pochován v Bratislavě. V roce 2009 mu byla ke stému výro-
čí narození udělena Cena starosty města Kyjova in memoriam. Jiří Dunděra

Narodil se 28. listopadu 1933 v Brně. Jeho rodiče byli v roce 1942 popraveni v Kounicových kolejích  
v Brně za ošetřování velitele paradesantní skupiny Zinc Oldřicha Pechala. Absolvoval Klvaňovo gym-
názium a roku 1958 Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Pracoval v kyjovské nemocnici 
jako internista – gastroenterolog. Kromě toho se ale věnoval také  divadlu a vlastní výtvarné tvorbě. 
Zabývá se rovněž historií, především regionální. Po sametové revoluci publikoval řadu článků v růz-
ných novinách a časopisech, mimo jiné často v Kyjovských novinách. Napsal dosud sedm knih, většinu  
z nich vydalo Kyjovské Slovácko v pohybu. V roce 2002 získal Cenu města Kyjova a 2012 Cenu starosty 
města Kyjova. 

Většinu života strávil na Slovensku. 
Byl to tedy typický „Čechoslovák“?

Na Slovensko se dostal jako učitel a prožil 
tam většinu života. On se nikdy nenaučil 
správně slovensky, ale když mluvil česky, 
vkládal do toho slovenská slova. Češi ho po-
važovali ze Slováka a Slováci za Čecha. Ne-
souhlasil se Slovenským štátem, a způsobil 
si tím řadu problémů. Například v roce 1943 
ho přímo na jevišti zatkli. Dostal se do věze-
ní v Bratislavě a paradoxem je, že mu záro-
veň ve stejném městě připravili jeho první 
soubornou výstavu. 

Františku Kudláčovi jste se věnoval 
už ve svých předchozích knihách. 
Celkem jste jich napsal už sedm 
a z toho šest vydalo Kyjovské 
Slovácko v pohybu...

Psal jsem o něm už v knize 33 životů, kde 
jsem se věnoval osobnostem spojeným  
s Kyjovem. A zmínil jsem se o něm i v knize  
Úsměvy cechu Hippokratova. Jsem velmi 
rád, že mohu spolupracovat s Kyjovským 
Slováckem v pohybu a jsem vděčný zvláš-
tě ředitelce tohoto sdružení Anně Čarkové. 
Musím poděkovat i typografovi Radku Tylo-
vi, který měl spoustu trpělivosti a vydržel se 
mnou roční přípravu knihy, stejně jako dal-
ším spolupracovníkům.

(red)

Filozofové II, litografie, 70. léta

Filozofové I, 
litografie, 70. léta

Don Quichote de la Mancha, 
litografie, 1966

Cifra

Tanec



ÚNOR 2020

Kyjovské noviny – vydavatel město Kyjov, Masarykovo nám. 30, tel.: 518 697 411, IČ 00285030. Periodický tisk samosprávného územního celku. Zhotovuje J. D. Production, s. r. o., redakce 
Kyjov, Masarykovo nám. 30, redaktor Miroslav Pechura, tel. 777 711 064, e−mail: redakce.ky@televizetvs.cz. Inzerce: tel. 722 916 146, e-mail: inzerce.ky@televizetvs.cz, obchod@televizetvs.
cz. Povoleno OÚ Hodonín dne 25. 1. 1993, reg. zn. 3706002/93. Evid. č. MK ČR E10475. Grafický design & typografie A studio group Kyjov, tisk Tiskárna ŠIKI Kyjov. Náklad 5 500 ks. Vychází 
1x měsíčně. Redakční rada: Daniel Čmelík, Bc. Alena Truschingerová, Ing. Pavel Berka, Kamil Filípek, Ing. Martin Kyjovský, Mgr. Ivo Pojezný a Miroslav Pechura. Uveřejněné příspěvky občanů 
nemusí být totožné s názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat příspěvky, aniž by byl změněn jejich smysl. Adresy inzerentů nesdělujeme. Kyjovské noviny 
nedávají prostor materiálům, které lze považovat za propagaci politických stran nebo hnutí. Uzávěrka tohoto čísla: 13. 1. 2021.

Uzávěrka redakčních příspěvků do příštího čísla je 13. února 2021.
Připomínky k distribuci a obsahu Kyjovských novin můžete zasílat na adresu: mpechura@televizetvs.cz.

STR. 18

V loňském roce vydal kolektiv odborných pracovníků Vlasti-
vědného muzea Kyjov publikaci o životě a díle Josefa Klvani, 
která mapovala jeho zdejší pobyt. Podnětem k vydání této 
publikace byla úspěšná výstava z roku 2019, připravená ke 
stému výročí úmrtí tohoto významného přírodovědce, etno-
grafa, pedagoga, fotografa a cestovatele. Texty obohacené 
osobními vzpomínkami nebo zápisky z cest doplňují fotogra-
fie sbírkových předmětů nacházejících se v depozitáři mu-
zea. Publikace je volně prodejná a zájemci ji mohou zakoupit  
v pokladně Vlastivědného muzea.

MALÁ BUBENICE / John le Carré, 574 stran
Krásná Holanďanka, pohledný Palestinec, mladá anglická herečka. Co mají společ-
ného s teroristickým útokem na izraelského úředníka v Německu? Děsivé důsledky. 
Charlie je najatá izraelskou tajnou službou, aby se vydávala za propalestinskou 
aktivistku a milenku bratra nebezpečného teroristy. Ve své roli si počíná tak dobře, 
že už nakonec neví, komu být loajální a koho zradit. Přestože román vznikl v roce 
1983, jeho výpověď je stále platná a veskrze současná. 

STRÁŽCE DUŠÍ / Deborah Hewittová, 431 stran
Tři napínavé detektivní příběhy (Tajemství templu, Madonin dar, Démoni noci),  
v nichž hlavní roli hraje zlo pod rouškou nadpřirozena. Cyklus zfilmovala Česká tele-
vize. Náš svět není tak obyčejný, jak se zdá. Kdesi hluboko pod nánosem všednosti 
jsou ukryty stopy fascinujících tajemství. Útržky dávno odvátých dějin, minulost plná 
záhad a nevysvětlitelných okamžiků. Nic není takové, jak jsme si mysleli. Nejsme zde 
sami. Kdosi nás sleduje. Kdosi se nás chce zmocnit. A kdosi nás 
chce zabít.

MODRÝ DIAMANT / Anthony Horowitzt, 298 stran
V tomto napínavém románu od úspěšného spisovatele Anthonyho Horowitze je 
literární legenda James Bond zpátky na vzestupu v padesátých letech minulého 
století. Píše se rok 1957 a Agent 007 jen tak tak přežil souboj s Auricem Goldfin-
gerem v pevnosti Fort Knox. Po boku má až do konce Pussy Galorovou. Ani jeden  
z nich netuší, že se SSSR a Západ pouštějí do vražedného boje o technickou pře-
vahu. Tímto brilantně napsaným poutavým dobrodružstvím věhlasný autor spl-
ňuje všechny nároky a oprašuje zlatou éru bondovek plných rychlosti, nebezpečí,  
silných žen a ďábelských ničemů.

KNIŽNÍ NOVINKY

Josef Klvaňa
& Kyjov

KULTURA

Jeden ze snímků Josefa Klvani
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* Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky a vztahuje se na léky hrazené z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění. Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků dostupných na recept ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši slevy nelze poskytnout mj. 
v případě, že by sleva byla vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho 

pořízení. Úplná pravidla, jakož i případná oznámení o změnách či ukončení akce jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na stránkách kartavyhod.drmax.cz.

Ušetřete až   polovinu 
z doplatku na recept.

Otevřeli jsme  
pro vás novou  
lékárnu Dr.Max  
v Kyjově

Masarykovo náměstí 18/4

sobota  7.30–11.30
pondělí–pátek  7.00–17.30
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n Oficiální dealer vozů SUZUKI
n Autorizovaný servis
n Prodej originálních náhradních dílů
n Výkup vozidel na protiúčet
n Kompletní opravy vozů po nehodě

Pobočka UH CAR, s.r.o. s 20 letou
tradicí prodeje a servisu vozů.

Suzuki
v Hodoníně

Váš autorizovaný prodej a servis vozů značky SUZUKI v Hodoníně

UH CAR, s. r. o.
Brněnská 3979 (vedle Shell), 695 01 Hodonín, tel.: 577 700 020, mobil: 770 194 700
prodej.suzukiho@uhcar.cz, www.uhcar.cz722 916 146

Divadelní soboty v TVS
Televize TVS odvysílá vždy v sobotu v 18:00 
tyto inscenace Slováckého divadla:
6. 2.  Fidlovačka
13. 2.  Vojnarka
20. 2.  Lucerna
27.2.  Autista - Moje zatracené nervy!

NECHTE SVOJI FIRMU 
VYNIKNOUT INZERCÍ 
V KYJOVSKÝCH NOVINÁCH.

VÍCE INFORMACÍ NA TEL.:



PLACENÁ INZERCE

Seznamte se s novým členem rodiny. Nový Golf Variant nabízí velkolepý zavazadlový prostor s komfortním otevíráním Easy Open, 
maximální stupeň konektivity díky službám Volkswagen We a inteligentní bezpečnostní systémy IQ.DRIVE.
Nový Golf Variant: to je více bezpečí, pohodlí, prostoru a zábavy na každé cestě.

 
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Golf Variant: 4,3–5,3 l / 100 km, 95–130 g/km.  
Fotografie je pouze ilustrativní a vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Nový Golf Variant 
Velký jako nikdy

Autorizovaný prodejce Volkswagen 

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

PRONÁJEM 
NOVÝCH BYTŮ

• byty 1+KK a 2+KK
• vlastní parkování v garáži
• blízko centra

třída Komenského, Kyjov 777 031 602

ihned 
k nastěhování


