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I letos otevřeli kyjovští vinaři své sklepy. Dorazilo do nich na pět set milovníků vína.
K ochutnávání jim zpívaly pěvecké sbory z Kyjova i blízkého okolí. Foto: P. Kotásková
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Milí Kyjovjáci,
závěr června byl
ve znamení vyklízení chemikálií, které ve dvou domech
na třídě Komenského zůstaly po policejním zásahu v roce 2019.
Jsem moc rád, že se našel způsob, jak
se této tikající hrozby zbavit. Majitel nemovitostí, toho času ve výkonu trestu, nám totiž součinnost neposkytoval
a vymístění nebezpečných látek odmítal.
Šlo přitom o velké množství chemikálií
v řádu jednotek tun!
Připravujeme malou revoluci ve středoškolském vzdělávání. S náměstkem hejtmana Jiřím Nantlem brzy představíme
záměr sloučení Střední školy automobilní
a Středního odborného učiliště do jediné
instituce. Ta ponese název Střední škola
polytechnická Kyjov. Současně plánujeme prostřednictvím cílené investice a další
podpory rozvíjet novou kyjovskou polytechniku do podoby vzorové střední školy
technického zaměření, která bude současně regionálním centrem podpory podnikavosti mladé generace. Zázemí tam vedle
studentů najde i veřejnost - třeba účastníci
kurzu Podnikni to, kteří se i po absolvování tohoto workshopu pravidelně setkávají
a vzájemně si sdělují své zkušenosti a problémy, na něž při rozbíhání svého podnikání narážejí.
A ještě jednu akci připravujeme společně
s krajským úřadem. Dožínky se uskuteční
poslední srpnovou neděli a vedle tradičního,
folklorního programu nabídnou i koncert
kapely Wohnout. Vstupné bude bezplatné.
Dožínkovému veselí bude v polovině srpna
předcházet Ohlédnutí za 100 lety Slováckého roku v Kyjově. Těším se, že to bude
akce s nádechem rodinné atmosféry
a vzájemného setkávání lidí. Odpovídá
tomu i program, jehož součástí je například pořad o muzikantských rodech.
Vážení a milí Kyjovjáci, užívejte léta a třeba
na některé z uvedených akcí na viděnou.
AKTUALIZOVÁNO: Srdečně děkuji všem,
kteří podpořili obyvatele obcí postižených
tornádem. Jsem vděčný za všechny, kteří
nabídli pomocnou ruku, případně přispěli
materiálně či finančně. Myslím na všechny
lidi, kterým ničivé tornádo během chvíle
obrátilo život na ruby. DRŽTE SE!

STR. 2

KVĚTEN 2021

Informace z orgánů města

Údaje jsou upraveny z důvodu ochrany osobních údajů

INFORMACE ZE 72. SCHŮZE RADY MĚSTA
KONANÉ DNE 10. KVĚTNA:
Rada města:
- zřídila přípravnou třídu v Základní škole J. A. Komenského,
příspěvkové organizaci města Kyjova, na školní rok 2021/2022.
Ke zřízení přípravné třídy je nezbytný souhlas Krajského
úřadu Jihomoravského kraje.
INFORMACE ZE 73. SCHŮZE RADY MĚSTA
KONANÉ DNE 7. ČERVNA:
Rada města:
- schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové investiční a neinvestiční finanční dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje na „Pořízení věcných prostředků požární ochrany“ pro
JSDH města Kyjova na rok 2021 ve výši 93 000 Kč;
- schválila výsledky zadávacího řízení „Kyjov – Zpevnění polní
cesty od ul. Za Humny po cyklostezku“ a rozhodla o uzavření
smlouvy o dílo s dodavatelem SWIETELSKY stavební s.r.o.,
s nabídkovou cenou 4 089 017,59 Kč vč. DPH.
INFORMACE Z XIX. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
KONANÉHO 7. ČERVNA:
Zastupitelstvo města:
- rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky účastníka METROSTAV – DIZ Bazén Kyjov, s celkovou nabídkovou cenou
285 400 000 Kč bez DPH a schválilo uzavření smlouvy o dílo
s vybraným uchazečem METROSTAV – DIZ Bazén Kyjov.
- schválilo celoroční hospodaření města a závěrečný účet města
za rok 2020, včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020 v souladu
s § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
a § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad;
- schválilo účetní závěrku města za rok 2020 v souladu s § 84,
odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a vyhlášky
č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek;
- vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Kyjova č. 4/2021,
kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 4/2020 o místních
poplatcích;
- vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Kyjova č. 5/2021
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství;
- vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Kyjova č. 6/2021
o místním poplatku ze psů;
- vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Kyjova č. 7/2021
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství;
- vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Kyjova č. 2/2021,
kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených
městem Kyjovem;
- vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Kyjova č. 3/2021,
kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených
městem Kyjovem;
- vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Kyjova č. 8/2021
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství;
- schválilo strategický dokument s názvem „Strategie rozvoje
města Kyjov s dopadem na území ORP 2021 – 2030“ a souhlasí s jeho uveřejněním na webovém portálu města Kyjova,
kde bude prezentován jako oficiální strategický a rozvojový
dokument města.
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Kam s přibývajícím odpadem?
Otázka, kterou v posledních měsících řeší kyjovská
radnice. Zejména během koronavirové epidemie
odpadu výrazně přibylo. Řada lidí trávila více času
doma a častěji nakupovala prostřednictvím internetových obchodů, protože ty kamenné byly z nařízení vlády uzavřeny. Vznikal tak další odpad, protože
každé zboží přichází v papírové krabici či jiném obalu.
Hlavním problémem nakládání s komunálními odpady je zvyšující se produkce odpadu směsného, tedy
toho, který bez dalšího využití končí na skládce (viz
přiložená tabulka). Vedle typických černých popelnic jsou po Kyjově hustě rozmístěny i nádoby jiných

barev - slouží na třídění plastů, papíru, bílého a barevného skla, textilu, elektrozařízení, použitého jedlého
oleje + tuku a drobného kovového odpadu.
Kontejnery, popelnice a koše jsou v ulicích Kyjova
určeny výhradně občanům, nicméně přibývá případů,
kdy do nich firmy odkládají odpady ze své podnikatelské činnosti. Kontejnery jsou pak nezřídka přeplněny
v řádu několika málo dnů. Důsledkem je nepořádek
kolem hnízd a vznik černých skládek, protože ne každý je ochoten ponechat si odpad doma do termínu
dalšího svozu. Podnikatelé by přitom svůj odpad měli
vozit přímo na skládku v Těmicích.

Tabulka: Množství odpadů produkovaných občany města Kyjova (v tunách)
Období

SKO

BRKO

Papír

Plast

Sklo celkem

2013

1 562,97

196,33

383,424

107

127

2014

1 457,99

947,05

372,668

120

130

2015

1423,837

1218,267

343

130

138

2016

1407,814

1439,036

367

142

116

2017

1410,819

1524,514

348

147

137

2018

1422

1459

324

149

140

2019

1480

1374

318

158

140

2020

1543

1535

240

140

149

SKO – směsný komunální odpad BRKO – biologicky rozložitelný komunální odpad
Třídění odpadu je v Kyjově na velmi dobré úrovni,
o čemž svědčí různá ocenění v ekologických soutěžích.
Někteří lidé ale nedodržují základní pravidla pro ukládání odpadů do kontejnerů. Tím základním je sešlapávání PET lahví, rozkládání krabic a kartonů, aby místo
skutečného odpadu popeláři neodváželi vzduch.
Dalším, stále častějším jevem je odkládání objemnějšího
odpadu ke kontejnerovým hnízdům. Ten přitom patří na
sběrný dvůr, kam ho mohou občané vozit bezplatně (výjimkou
je stavební suť, pneumatiky a jiný problematický odpad).
S ohledem na zmíněné nešvary vstoupilo město Kyjov
do jednání s firmou Ekor, která svoz odpadu ve městě
zajišťuje. Společně připravují několik opatření, která by
měla separaci odpadů zefektivnit.

Prioritou je rozšíření sběrného dvora, protože stávající plocha dlouhodobě nedostačuje, zejména během
víkendů. K naplnění tohoto cíle by měla pomoci dotace z Operačního programu Životní prostředí, tedy
pokud na ni společnost Ekor dosáhne.
Mezi další opatření patří posílení svozu plastů, v případě potřeby i papíru.
Zvažuje se i pořízení kompostérů pro občany, aby se
nemusel rostlinný materiál převážet a byl následně
opětovně využitý přímo v místě jeho vzniku.
To všechno bude stát hodně peněz, a ještě více se prohloubí propast mezi výdaji na odpadové hospodářství
a příjmy (viz přiložené grafy). Přesto jsou to opatření,
která bude muset město dříve či později řešit.

Svoz směsného odpadu u rodinných domů probíhá
v intervalu 1x za 14 dnů (liché týdny). Střídá se se svozem biologicky rozložitelného komunálního odpadu,
který se pro změnu odehrává v týdnech sudých.
U bytových domů je periodicita svozu směsného

odpadu týdenní, velkokapacitní kontejnery na bioodpad popeláři odvážejí podle potřeby.
Filip Zdražil
vedoucí organizačního
a právního odboru, MěÚ Kyjov
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Jubilati

Květoslava Fuchsová – 98 let
Anna Klenovská – 94 let
Witold Hübscht – 94 let
Ludoslava Tomancová – 92 let
František Paška – 92 let
Božena Kubů – 92 let
Milada Taušová – 91 let
Jiřina Ježová – 91 let
Bohuslav Hojač – 90 let
Josefa Brzicová – 85 let
Anna Sukopová – 85 let
Emanuel Kubík – 85 let
Libuše Selucká – 85 let
František Šrůtka – 85 let
Zdenka Munková – 85 let
Přemysl Karas – 80 let
Marie Leciánová – 80 let
Jaroslav Nakládal – 80 let
Duroň Robert - 80 let
Duroňová Ludmila 78 let
František Dubský – 75 let
Ludmila Holišová – 75 let

narození dítěte
Beáta Kolenčíková – 1. 6. 2021

Zuzana Okénková – 28. 5. 2021
Alžběta Mikšíková – 25. 5. 2021
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Ohňostroj v Kyjově

už jen na Silvestra a Nový rok
S prvním červencovým dnem začne v Kyjově platit vyhláška,
která na území města zakazuje používání zábavní pyrotechniky. Už v dubnu ji na svém online zasedání schválili zastupitelé
města. Vyhověli tak stále početnějším hlasům z řad občanů,
kteří si stěžovali, že hluk a světelné efekty ruší nejen lidské, ale
také zvířecí obyvatele Kyjova.
„Jsem rád, že zastupitelé vyhlášku regulující používání pyrotechniky schválili. Předpis zakazuje používání pyrotechniky
celoročně, vyjma Silvestra a Nového roku. Tato tradiční součást silvestrovských oslav bude zachována i nadále,“ sdělil
místostarosta Kyjova Daniel Čmelík.
Vyhláška zakazuje používání pyrotechniky ve zbytku roku bez
výjimek. Znamená to, že město nepovolí ani předem ohlášený
ohňostroj, který by byl například součástí narozeninové oslavy,
a pyrotechnika bude tabu i 28. října, kdy souhra rachejtlí, světlic a dělobuchů, bývala vyvrcholením oficiálních oslav vzniku
samostatného Československa. Lidem, kteří vyhlášku poruší,
hrozí pokuta až do výše 20 tisíc korun. Předpis se nevztahuje
na nejnižší kategorie výrobků typu F1 a F2, pod které spadají
například prskavky nebo dortové fontány.
„Mrzí mě, že s dalším zákazem přicházíme brzy poté, co
byly naše aktivity velmi omezené kvůli pandemii koronaviru.
Vyhláška právě proto nezačala platit po patnácti dnech od
zveřejnění, jak bývá obvyklé. Se zastupiteli jsme se domluvili,
že v účinnost vejde od druhé poloviny roku tak, aby lidé, kteří
třeba doma mají v předstihu rachejtle nakoupeny, měli možnost je v mezičase spotřebovat,“ uvedl místostarosta Čmelík.
Kyjov se tak přidal k mnoha městům, která používání pyrotechniky již zakázala. Od začátku roku platí podobná vyhláška
například ve Veselí nad Moravou a už několik let také v Hodoníně.
(red)

Poděkování
Dovolte, abychom těmito řádky poděkovali panu
Františku Bäumelovi z Kyjova, bývalému členu hasičského sboru v Karlových Varech, jehož včasný zásah
a přivolání záchranné služby v lokalitě Polámané,
zachránilo v měsíci květnu život našemu tatínkovi
Františku Svobodovi.
Ještě jednou moc děkuje celá
rodina Svobodova.

Poděkování Zdravotnické
záchranné službě JmK, Kyjov
Rádi bychom touto cestou ze srdce poděkovali týmu ZZS,
který pomohl zachránit život našeho dědečka. Jmenovitě
patří veliký dík panu doktoru Vařejkovi, paní záchranářce Korvasové, panu řidiči Horákovi, a také posádce vrtulníku - paní
doktorce Oborské a panu záchranáři Bendovi. Moc děkujeme
za rychlou pomoc, profesionalitu a vstřícný a lidský přístup.
Rodina Lukášova

POLICEJNÍ STŘÍPKY
Skončil na záchytné stanici

Krátce před osmou hodinou ranní zpozorovala hlídka na Masarykově náměstí silně podnapilého jednapadesátiletého muže z Kyjova.
Pohyboval se velmi nejistým krokem a po
chvíli chůzi raději úplně vzdal a položil své
unavené tělo na chodník. Hlídce se ale alkoholem posilněný muž rozhodl vzdorovat
a byl velmi agresivní. Strážníci ho převezli na
ošetření do nemocnice a posléze putoval na
záchytnou stanici do Brna. Dechová zkouška u něj prokázala 2,99 promile alkoholu.
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Problémový pacient

Nemocnice Kyjov požádala o pomoc
s problémovým pacientem. Ten byl po
ošetření v naprostém pořádku, ale přesto
odmítal opustit budovu a dožadoval se
umístění na lůžko. Na místo vyslaná hlídka
ztotožnila sedmašedesátiletého muže ze
Svatobořic, kterého z areálu nemocnice
vykázala. Při odchodu uvedl, že má problémy v rodině a nechce se vracet zpět do
svého domu. Strážníci mu vysvětlili, že si
ze zdravotnického zařízení rozhodně nemůže dělat noclehárnu.

Zadržen při malování
graffiti

Po přijatém oznámení vyrazili
strážníci do Luční ulice, kde měl
mladík na zeď malovat graffiti.
Hlídka po příjezdu na místo mladého muže ve věku dvaadvaceti
let zadržela přímo při činu. Jelikož vzniklo důvodné podezření
ze spáchání trestného činu, celou věc předala k dalšímu šetření
přivolané hlídce Policie ČR.
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Z parku přes pole do lesa
Také na jaře si přichystala komise životního prostředí pestrý program. Významná část aktivit se
tentokrát odehrála v terénu. Po kontrole provedených opatření v městském parku proběhla za
účasti zástupců spolku Voda, lidé, krajina na konci
dubna obchůzka nejbližšího okolí Kyjova. Především kolem Boršova a Bohuslavic jsme se snažili
vytipovat místa vhodná k vytvoření nových krajinných prvků. Ať už vodních ploch či pásů zeleně nebo také travnatých polních cest, které dříve
vedly do okolních obcí. Před jednáním komise se
konala schůzka se zástupci Klubu českých turistů
kvůli označení obnovené naučné stezky Kyjov –
Bohuslavice. Město Kyjov pak podalo žádost na
obnovu značení i doplnění vhodného mobiliáře
naučné stezky.
K významnému posunu došlo také při přípravě
revitalizace Kyjovky. K podpisu je totiž připraveno
Memorandum o spolupráci při přípravě přírodě
blízkých protipovodňových opatření a zapojení řeky Kyjovky do urbánního prostoru ve městě
Kyjov.
Část komise také navštívila významný krajinný
prvek Podsedky. Právě zde jednala se zájemci

o pastvu. Následně byla připravena smlouva,
která by měla zajistit dlouhodoběji udržitelnou
péči o toto cenné území s výskytem chráněných
rostlin a živočichů.
Koncem května vedly kroky členů Komise životního prostředí do Chřibů. V doprovodu ředitele Lesů města Kyjov Ing. Cermana a odborného
lesního hospodáře Ing. Kvapila se členové komise
seznámili se stavem městských lesních porostů
po kůrovcové kalamitě. Trasa vedla od Kameňáku
přes Koryčanskou kapli a Zavadilku zpět do údolí.
I když dochází na části území k přirozenému zmlazení dubu a buku, obnova všech vykácených porostů bude finančně velmi náročná. Předpokládáme,
že celkové náklady se mohou vyšplhat až na
deset milionů korun. Případné dotace by mohly
pokrýt šest milionů korun, zbývající část finančních prostředků však bude třeba zajistit z vlastních zdrojů společnosti. Proto komise doporučila
radě města, aby v rezervním fondu společnosti
ponechala volné finanční prostředky Lesů města
Kyjova pro využití obnovy lesních porostů.
Libor Ambrozek, člen KŽP,
Pavel Berka, předseda KŽP

Šikovní lidé ze Slovácka
i okolí se v září sjedou do Kyjova
Město Kyjov se může v sobotu 4. září těšit na
Velký trh farmářských a regionálních produktů,
který pořádá ve spolupráci s Městským kulturním
střediskem Kyjov. Akce se uskuteční mezi osmou
a šestnáctou hodinou a své výrobky budou prodávat producenti z bezprostřední blízkosti Kyjova, ale i vzdálenějšího okolí. V
rámci trhu se uskuteční také
doprovodný program. Na pódiu vystoupí například soubory Kyjovánek a Laštověnka
ze Žarošic. Pro děti jsou připraveny rukodělné dílničky
a vrcholem celého dne bude
představení producentů, kteří se stali držiteli nově vzniklé
značky SLOVÁCKO regionální
produkt.
Proč trh pořádá Kyjovské Slovácko v pohybu? Na jaře loňského roku, kdy přišel první
lockdown a uzavření obchodů,
jsme se rozhodli více věnovat
problematice lokální ekonomiky
a podporovat místní produkci.
Iniciovali jsme tedy vznik značky SLOVÁCKO regionální produkt. Před Vánoci jsme založili podpůrnou skupinu na facebooku - Dárek ze Slovácka a požádali
jsme o dotaci v rámci projektu spolupráce, a to
mimo jiné i právě na trh, který má být přehlíd-

kou toho, co všechno v regionu umíme vyrobit.
Prostor prodávat na trhu dostanou i začátečníci.
A proč bude trh v sobotu? Tímto krokem jsme
chtěli vyjít vstříc lidem, kteří se na klasický středeční farmářský trh pořádaný MKS Kyjov nedostanou kvůli pracovním povinnostem.

Vezměte tedy s sebou dobrou náladu, plnou
peněženku a uvidíme se na trhu.
Martina Urbancová,
Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.
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Brzy začne
největší investiční akce
v historii města
Několik desetiletí se v Kyjově mluví o výstavbě aquacentra a rekonstrukci koupaliště. Po posledním rozhodnutí zastupitelstva je jasné,
že se může začít stavět. Jeho členové totiž schválili výsledky výběrového řízení a smlouvu s dodavatelem.
„Vybrali jsme dodavatele, nyní poběží zákonná lhůta pro podání
námitek, a pokud vše půjde dobře, v nejbližších týdnech můžeme
přistoupit k podpisu smlouvy a ještě v létě může dodavatel začít
s demoličními pracemi. V tomto roce by pak mohli stihnout i vybudování přípojek inženýrských sítí. Od začátku příštího roku se do
toho dodavatel obuje naplno, aby se obyvatelé Kyjova už v příští
sezoně mohli osvěžit v novém venkovním koupališti,“ nastínil místostarosta Kyjova Daniel Čmelík průběh přestavby venkovní části
městského koupaliště.
Na tom zůstanou zachované půdorysy obou hlavních bazénů.
V plaveckém budou tři padesátimetrové plavecké dráhy, ve kterých
může v jednu chvíli pohodlně plavat až 30 plavců. Ale to není vše –
přibude v něm relaxační zóna s vodními atrakcemi, jako jsou trysky,
tzv. vlna nebo lavice. Do blízkosti plaveckého bazénu se přesune
brouzdaliště, což by mělo lépe vyhovovat maminkám s malými
dětmi. Ty budou moci sedět například na lavici plaveckého bazénu
a přitom sledovat své potomky. A bude tu také letní bar, aby si lidé
mohli koupit nápoje přímo u bazénů. Hlavní občerstvení pak bude
v budově aquacentra. Neplavecký bazén dostane novou skluzavku
a prolézačky s imitací leknínů. I ten zůstane na stávajícím místě.
V příštím roce se zároveň začne stavět budova aquacentra. „Hrubá
stavba budovy aquacentra začne v příštím roce, vnitřní vybavení
se potom bude dokončovat tak, abychom budovu otevřeli v první
polovině roku 2023. Není totiž reálné, aby se vše stihlo za jeden
rok. Samozřejmě chceme, aby vše bylo co nejdříve. Primárně však
musíme myslet na kvalitu díla, aby městu v budoucnu nevznikaly
zbytečné náklady s opravami toho, co by se nyní kvůli spěchu třeba zpackalo. I proto bylo časově náročné samotné výběrové řízení.
Nechtěli jsme nic podcenit. No a stejně pečlivě budeme muset přistupovat k samotné výstavbě,“ upřesnil Daniel Čmelík.
Aquacentrum se bude skládat ze tří zón, podobně jako jiná zařízení
tohoto typu (například to v Uherském Hradišti). První zónu bude
tvořit pětadvacetimetrový plavecký bazén s šesti dráhami. Další
zóna bude relaxační. Bude v ní bazén s atrakcemi, tobogán, dětské
brouzdaliště a suché dětské hřiště. Prostor zbude i na výplavový
bazén se slanou vodou, s jehož vybudováním se počítá v budoucnu.
A poslední zóna bude patřit wellness, tedy saunám, vířivkám, masážím a podobným atraktivitám.
Vybudování celého areálu nebude levnou záležitostí. Vysoutěžená
cena činí 285 milionů korun.
„Stavbu budeme financovat z úvěru. Finanční situace města je velmi
dobrá. Nemáme žádné dluhy, a tak si úvěr můžeme dovolit. Navíc
z komparativních analýz, které jsme si nechali zpracovat, vyplývá,
že s ohledem na aktuální situaci na trhu jsme vysoutěžili opravdu
dobře,“ řekl Čmelík a dodal, že vedení radnice již nyní hledá možné
úspory v provozních nákladech města, aby v rozpočtu bylo i nadále
dost peněz na další rozvojové investice.
(red)
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Připraví nás aquapark o možnost
bydlet za férovou cenu?
Hlavním bodem programu zastupitelstva konaného 7. 6. 2021
bylo schválení dodavatele stavby na projekt aquaparku.
Veřejnou zakázku získala společnost METROSTAV – DIZ
Bazén Kyjov za cenu 285,4 mil. Kč.
Jednalo se o poslední zásadní hlasování zastupitelstva před
zahájením výstavby aquaparku, proto je na místě shrnout
přínosy a negativa této investiční akce.
Faktem je, že si Kyjov úvěr v navrhované výši dovolit může.
Za současných podmínek je výhodné využít nízkého úroku a peníze investovat do rozvoje obce. Pokud se stavbu
aquaparku podaří realizovat podle návrhu, areál jistě přinese vyžití místním i lidem z okolí a velká část z nás bude této
atrakce s potěšením využívat.
Na druhé straně, za tuto jedinou investiční akci utratíme
většinu prostředků z úvěru, na další investice budeme muset hledat peníze jinde. Náklady na aquapark navíc nekončí
splacením úvěru. Podle studie proveditelnosti je postupně
nutno stavět nové atrakce kvůli udržení návštěvnosti a po
deseti a více letech bude třeba obnovovat technickou infrastrukturu. Ani vybrané vstupné nemusí pokrýt provozní
náklady, očekávání ziskovosti se jeví jako naivní. Aquapark
je luxusní zboží, neřeší žádný ze zásadních problémů města,
peníze z úvěru v podstatě „projíme”. Potenciální návštěvníci
by také měli počítat s několikanásobným zvýšením vstupného, odpovídajícího parametrům areálu. Nevyčíslitelné
jsou rovněž náklady obětované příležitosti, ztrácíme totiž

možnost zhodnotit peníze utracené za výstavbu a provoz
aquaparku jinak (např. výstavba a příprava bydlení za férovou cenu by měla dlouhodobý přínos jak pro městskou
kasu, tak pro kyjovské občany a místní ekonomiku).
Ideální řešení vidíme v plnohodnotné rekonstrukci letního
areálu koupaliště a použití zbylých peněz z úvěru na rozvoj bydlení a infrastruktury pro místní spolky. Na naše výzvy
k jednání o této variantě ostatní zastupitelé nereagovali. Za
těchto podmínek a zvážení všech pro a proti jsme návrh
nemohli podpořit. Návrh byl přijat poměrem 20 pro, za Pro
Kyjov hlasovali 4 proti, 2 se zdrželi. Odpovědnost za toto
rozhodnutí tím nese současná koalice v čele se starostou
města.
Slibuje-li město občanům aquapark přes dvacet let, měl už
dávno stát. Nyní mají být priority jinde. V oblasti bydlení
Kyjov setrvává u pohodlné strategie podpory soukromých
developerů, kterým jde logicky primárně o zisk a při prodeji nemovitosti se tím pro zájemce významně zvyšuje cena.
Výmluva, že s bydlením je potíž všude, také neobstojí. Změnu může přinést pouze koncepční a nepopulistická strategie
na dobu delší než horizont příštího volebního období.
Jaká je tedy odpověď na otázku v titulku? Vše ukáže čas. Financováním aquaparku se však vedení města na dlouhá léta
vzdalo příležitosti ve vlastní režii řešit nedostatek bydlení a
úbytek obyvatel.
Zastupitelé za Pro Kyjov, z.s.

Kdy jindy, když ne teď?
Červnové zastupitelstvo schválilo výsledky výběrového řízení
na Modernizaci městského koupaliště a výstavbu aquacentra. Mám z toho velkou radost. Zejména proto, že se nám projekt podařilo vysoutěžit za velmi dobrých podmínek. Když
přihlédneme k prudkému růstu cen stavebních materiálů,
je zjevné (i ve srovnání s podobnými akcemi napříč republikou), že výsledná cena je příznivá. A taková je i finanční kondice města. Během léta snad začneme. „Snad“ uvádím proto,
že nyní běží lhůty, ve kterých mohou neúspěšní účastníci výběrového řízení podávat námitky. Je to fáze, kterou neovlivníme. Podrobnější informace budeme průběžně zveřejňovat na
stránkách města. Vaše případné dotazy mi klidně už teď pište
(d.cmelik@mukyjov.cz), anebo volejte (777 442 531).
Jsem přesvědčen, že se moderní koupaliště v kombinaci
s aquaparkem stane velkým benefitem našeho města – pro
nás, kteří v něm žijí, pro lidi, jež v Kyjově pracují či studují,
i pro turisty. Více návštěvníků ve městě se může pozitivně
promítnout i v tržbách zdejších obchodníků, což má vždy
kladný dopad i na městskou kasu v rámci daňových výnosů.
Moderní vodní areál tu bude pro všechny - od malých, až
po seniory. To, že vstupné už nebude spíše symbolické, jako
dosud, je jisté. Počítáme s cenami odpovídajícími vstupenkám v obdobných areálech, kam lidé z Kyjova nyní musejí
dojíždět, třeba v Uherském Hradišti.
Vás nezajímá odliv mladých lidí a stárnutí populace? To je
otázka, kterou v souvislosti se stavbou aquacentra skloňují
opoziční zastupitelé ze spolku Pro Kyjov. Mám pocit, že jde
o snahu vyvolat v Kyjovjácích obavu, že výstavba vodního
světa městský rozpočet zatíží natolik, že si pak na roky dopředu budeme další investice muset odepřít.

Ale zpět k bytové problematice. Byl bych rád, kdybychom
z pozice města mohli postavit desítky bytů pro mladé lidi.
A ještě lépe – nabídnout je v cenách, které si začínající rodiny mohou dovolit. Taková představa je ale lichá. Dění na
trhu těžko ovlivníme. Samospráva se při prodeji musí řídit
zákonem a prodej za zvýhodněné ceny by v dnešní době již
neobstál. Pro důkaz nemusíme chodit daleko. V jiném městě
na Hodonínsku samospráva postavila byty, které v následné
aukci prodávala pomalu dráž, než realitní kanceláře.
V Kyjově je nyní více developerů, kteří mají ambici budovat
zde kvalitní bydlení. Se všemi jednáme, snažíme se je podporovat, ale jsme i sami aktivní. Připravujeme lokalitu Bukovanskou (pole od nemocnice po STK). Chceme ji zasíťovat,
rozparcelovat a jednotlivé pozemky prodat zájemcům z řad
občanů. Současně doufám, že EU v dohledné době vypíše
dotační tituly na stavbu startovacích bytů. Slouží k tomu,
aby si mladí lidé mohli během cca 5 let, po které budou mít
garantovaný nízký nájem, naspořit alespoň základní jmění
na pořízení vlastní nemovitosti.
Víme, že v Kyjově bydlí spousta lidí, kteří zde nemají trvalé
bydliště. Chceme to změnit. Připravujeme motivační programy, jež by lidi měly podnítit přihlásit se ve městě k trvalému pobytu. Současně se snažíme budovat z Kyjova kvalitní
místo pro život. Moderní koupaliště s aquaparkem do této
ideje logicky zapadá. Kdybychom se do výstavby nepustili nyní, po všech těch přípravách a peripetiích, nejspíš už
nikdy bychom sny a představy směrem k realitě nedotáhli.
Daniel Čmelík
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Olympijské dobrodružství
v MŠ Dr. Joklíka
První červnový den se nesl v duchu oslav Dne dětí a připomenutí letních olympijských her. Zahájení bylo ve znamení tradičního ceremoniálu. Za zvuku fanfár
nastoupili mladí, nadějní sportovci. V popředí nesl jeden z nich olympijskou
pochodeň, kterou byl zapálen olympijský oheň. Poté co odezněla státní hymna,
proměnila se mateřská zahrada na olympijský stadion. Před zahájením soutěžení si děti protáhly těla při známé písničce “Jerusalema”. Následně byly rozděleny do skupin a v doprovodu učitelek plnily různé disciplíny jako skok do dálky,
skok do výšky, střelba na branku, hod diskem, hod do koše, kresba olympijských
symbolů a spoustu dalších. Po skončení následovalo velké vyhlášení výsledků.
Všichni účastníci získali krásné medaile a vavřínové věnce. Děti si sportování
parádně užily, zvlášť když je na konci olympijského dopoledne čekala sladká
tečka v podobě zmrzlinového kornoutu.
Učitelky MŠ Dr. Joklíka Kyjov

Nápaditá
studentská tabla

Foto: MŠ Dr. Joklíka

Přestože si školní rok příliš neužili, na tvorbě tabel se pořádně
vyřádili. Studenti oktávy a 4. A Klvaňova gymnázia a Střední
zdravotnické školy Kyjov ukázali, že umějí být kreativní. Letošní
tabla jsou skutečně nápaditá a v obchodních výlohách je nepřehlédnete. Hlavním tématem oktávy jsou hudební alba, 4. A
zvolila obrazy významných malířů.
(red)

Hurá, hurá, léto je tady. S Domečkem zažijeme spoustu zábavy
Krásný slunečný červen rozzářil děti i celý Domeček. S kamarády, kteří navštěvovali workshopy, jsme se roztančili,
rozmalovali, rozskákali na trampolínách a vrátili jsme veselé
úsměvy do celého areálu DDM Kyjov. Děti si užily mnoho
zábavy a mohly si vyzkoušet kroužky, které budou probíhat opět od 1. října. A že se hýbe a vrní celý areál! Budova
Domečku totiž získává nový kabát. Čeká ji zateplení i krásná nová fasáda. Které kouzelné víle můžeme poděkovat?
Velkému investorovi městu Kyjov.
K tomu všemu shonu také připravujeme tábory a chystáme
veškeré hry, soutěže, zábavu a nezapomenutelné zážitky. Pokud byste si chtěli užít skvělou prázdninovou zábavu, můžete s námi navštívit příměstské tábory. Budete na nich skákat
na trampolínách, užívat si sportovní zábavu, tančit aerobik,
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jezdit na kole nebo si užijete pořádnou túru v přírodě.
Pokud si chcete užít deset blažených dnů s kamarády,
vydejte se na IV. pobytový tábor nazvaný Čas cestovat. Stanou se z vás cestovatelé, kteří prolomí čas i prostor, podíváte se na úžasná místa světa a vyzkoušíte si jejich tradice
a svátky. Naprosto super zábava plná soutěží a kamarádů.
Tak neváhejte, míst je už jen malinko…
A proto si zamáváme,
hezky se usmějeme,
protože na tábor pojedeme.
Krásné sluníčkové dny přeje všem malým i velkým sluníčkům Domeček Kyjov.
Za DDM Kyjov Lucie Paulíčková
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S broučky za mravenčí královnou
Náš příběh začíná na zahradě mateřské školy. Jeho protagonisty se stávají děti
v roli broučků a dalších zástupců hmyzí říše. Právě tímto pozoruhodným světem
se letos necháváme inspirovat při volbě tématu pro předprázdninové odpoledne s předškoláky. Jeho pohádkový titul zní: S broučky za mravenčí královnou. A tak se jednoho červnového odpoledne kolemjdoucím nabízí obrázek
jako z knížek Ondřeje Sekory, neboť se to zde hemží rozmanitými broučky
a nechybí ani postava správného mládence Ferdy Mravence. Pod jeho vedením se vydáváme na cestu za mravenčí královnou, která nás k sobě sama povolává. Postupujeme podle tajného značení a míříme za město. Zastavujeme
na stanovištích, zpíváme, poznáváme broučky a některé druhy hmyzu, probíháme trávou jako luční koníci a překonáváme četné překážky na broučí stezce.
Po návratu na školní zahradu usedáme kolem ohně a opékáme si špekáčky.
S večerem přichází čas rozloučení. Tak dobrou noc, broučci, berušky, včelky,
motýlci… zkrátka dobrou noc, všichni naši milí předškoláci! Byl to vydařený den,
cenný společnými zážitky, které stojí za to si uchovat ve svých vzpomínkách.
Mateřská škola Za Stadionem

Foto: MŠ Za Stadionem

Skládka elektronického
odpadu v Ghaně
Kouř, neuvěřitelný zápach spáleného plastu, černá země od
olejových skvrn, kupy odpadků a hromada zrezivělé elektroniky.
Je těžké se nadechnout a nezačít se dusit. Denně to zažívá asi
40 tisíc lidí ve slumech na předměstí Akkry, hlavního města západoafrické Ghany. Místo toho, aby děti seděly v lavicích, pracují
– prodávají nasbírané kovy, přebírají odpadky, nosí jídlo a pití. Velmi častá je i dětská prostituce. Rodiny nemají peníze na jídlo, natož tak na vzdělání. Místní žijí na skládce v domech postavených
z plechu. Končí zde elektronika z Nigérie, Velké Británie, zemí Evropské unie, USA nebo Jižní Koreje. V Akkře není kanalizace ani
vodovod. Jediná voda ve slumu je řeka ústící do jezera Korle – ta
patří k nejznečištěnějším vodním plochám světa. V řece plavou
kusy televizí a počítačů, na první pohled ani není poznat, že voda
teče. Každý rok při povodních zaplavuje celou skládku.
Lidé by si měli uvědomit, že ne každý se má dobře a peníze nejsou všechno. Na druhé straně polokoule se umírá na hlad a žízeň
a my plýtváme vodou a jídlem, pohazujeme odpadky po zemi
a znečišťujeme prostředí.
Toto jsou naše nově získané informace a dojmy z lekce Skládka
elektronického odpadu v Ghaně v rámci programu Mladí reportéři pro životní prostředí, který je zaměřen na rozvoj vizuální gramotnosti, a který byl oceněn cenou Earth Prize 2018 za přínos
v oblasti environmentálního vzdělávání.

V první hodině jsme se nejdříve dívali na fotografii jako celek,
potom jsme si ji pomyslně rozdělili na čtvrtiny, což nám pomohlo
k detailnímu pozorování fotografie. Přemýšleli jsme, co na fotografii je a proč. Když jsme se ve druhé hodině dozvěděli, že je to
elektroodpad mimo jiné i z Evropy, jaké zdravotní dopady to má
především na děti, tak jsme se až styděli, že jsme Evropané. Nyní
dost přemýšlíme o tom, jak to změnit.
Natálie Krakovičová, Lucie Opatřilová,
Kristýna Patáková, 8. A, ZŠ J. A. Komenského

Pozvánka na primiční slavnost
Vážení spoluobčané, sestry a bratři,
v našich životech se střídají události a chvíle radostné a těžké. Asi v tomto okamžiku napadne každého z vás, že těch
těžkých máme za sebou dost. A je to pravda. Prožili jsme
složité období, které nám může připomenout, že pěkných
a radostných chvil v našich životech si máme vážit a být za
ně vděčni. Snad je zde i další rozměr. Abychom byli vděčni
těm, kteří nám pomáhají ty náročné chvíle snáze prožít.
A k jedné radostné události bych vás rád v tuto chvíli pozval. V životě farních společenství patří mezi ty nejradostnější okamžik, kdy se někdo z tohoto společenství stane
knězem a přichází poprvé slavit mši svatou do své rodné
farnosti, do své rodné obce. Celá farnost v tu chvíli prožívá
radost z daru kněžské služby pro jednoho z jejího středu.

U nás v Kyjově prožijeme tuto slavnost po devětadvaceti
letech. Náš jáhen Filip Hochman přijal kněžské svěcení
v olomoucké katedrále v sobotu 26. června a svou první
mši svatou ve své rodné farnosti oslaví v pondělí 5. července. Naše farnost ho chce při této jeho slavnostní chvíli
doprovodit. Chci pozvat každého z vás. A celému našemu
městu chci přát, aby to pro něj byla radost. Vždyť i skrze
službu budoucího kněze Filipa si můžeme pro naše město
a celou kyjovskou farnost vyprošovat požehnání. Primiční
slavnost se uskuteční v pondělí 5. července od 15:00 na
náměstí. Jménem svým i našeho novokněze Filipa vás
srdečně zvu.
Krásné a požehnané dny každému z vás
P. Vladimír Mrázek, farář
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Kyjovské Slovácko jako zdroj inspirace
MALÍŘI A SOCHAŘI

Inženýr, sochař, malíř, spisovatel

Ing. Ctibor (Borek) Bayer
(1925 - 2012)

Miroslav Bravenec

Grafik, malíř a pedagog

Miroslav Bravenec
(1945 - 2011)
Kromě své výtvarné a pedagogické profese byl
Miroslav Bravenec velmi schopný organizátor výtvarného života. Absolvoval SUPŠ v Brně u prof.
Ranného a Bruknera a pak AVU v Praze u prof. Čepeláka, který své žáky vychovával ke svobodnému
výtvarnému projevu. Už jako student akademie se
ženil, a proto volil po studiích pedagogickou dráhu, aby uživil mladou rodinu, a přitom si zachoval
svobodu tvorby. Jako učitel LŠU založil v Kyjově
výtvarné oddělení na škole, která měla předtím
jednostranné hudební zaměření. Od svého příchodu do Kyjova se stal krystalizačním bodem, kolem
kterého se sdružovali profesionální a amatérští
výtvarníci tří generací. V roce 1975 vznikl Klub
výtvarného umění 75, který začal pravidelně dvakrát ročně vystavovat v Domě kultury, městech
jižní Moravy a slovenské Skalici. Tato činnost KVU
pokračovala i po roce 1983, kdy Mirek Bravenec
nastoupil jako pedagog na Školu uměleckých řemesel do Brna, a udržela se až do roku 1990, kdy
se otevřel prostor individuálním aktivitám.
V roce 1969, ještě jako student AVU, založil tradici výtvarných výstav ve třídách Základní školy
v Čejči, které probíhaly několik dnů v červenci během hodů. Na výstavách pozvaných výtvarníků se
scházeli nejen přátelé výtvarného umění, ale i folkloristé a přátelé cimbálek. Bravenec se vždy hlásil
k tradicím venkova formovaných vírou a vztahem
k přírodě. Svědčí pro to i jeho cyklus hlubotiskových grafických listů ze studií – Štěstí, Dítě, Láska,
Manželství, Smrt. Celý život se pohyboval v trojúhelníku: Terezín – místo rodiště a ateliéru, Čejč
– bydliště rodiny, Kyjov a Brno – místa pedagogické činnosti, odkud se denně vracel domů. Zemřel
v roce 2011 v kruhu své rodiny na nevyléčitelnou
chorobu. Červencové výstavy v Čejči pokračovaly
v tradici i po smrti svého zakladatele.
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Ctibor Bayer, povoláním technik, okouzlen uměním,
vystudoval externě UMPRUM u prof. Ranného
a Zeminy. Po letech opustil své povolání a odešel na „volnou nohu“ jako sochař a malíř, Slovácko
se svými kroji, písněmi, tanci a barvami mu bylo
celoživotní inspirací. „… Kraj, kde otec kroutil provazy tak, jak to činil již jeho táta a děd, je jihovýchodní Morava. Sem patřím. Do kouta země prozářené sluncem...“
V pilné práci se dožil 87 let, zorganizoval na
stovku výstav a přes devadesát malířských a sochařských děl v architektuře je rozseto po celé
Moravě. Napsal čtyři knihy, které prezentují nejen
jeho tvorbu, ale jsou plné filozofických úvah, cestopisných črtů a postřehů ze světa umění. Bayerovo dílo svědčí o velké pracovitosti a houževnatosti zděděné po třech generacích kyjovských
provazníků.
Měl své životní motto, které převzal od Josefa
Čapka: „Umění musí být pro člověka osudem, nikoliv živností.“
Na Bayerovo dílo působily i negativní vlivy dvou
okupací a dvou totalitních režimů. Tři roky prožil
u pétépáků a dovedl si vážit svobody. Jeho monumentální plastika v Karviné je holdem ponížených příslušníků PTP stejně jako text na bronzovém reliéfu před ostravským magistrátem:
„Spojí-li se lidská hloupost s totální mocí, vznikají
zrůdnosti. Nedopusť tuto kombinaci.“
Kyjovu zanechal Bayer plastiku Jižní Morava na
sídlišti Karla Čapka a dva monumentální obrazy
v Domě kultury: Kyjovsko v tanci a Hold cimbálové muzice Jury Petrů. A samozřejmě i návrhy na
propagaci folklorních slavností, nejen kyjovských.

Ctibor Bayer
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Osamělý poutník, malíř

Vladimír Vašíček
(1919 - 2003)

Malíř Vladimír Vašíček zanechal za sebou
dílo, které navázalo na předválečnou avantgardu. Jako tvůrce se ve svém úsilí nedal
odradit totalitním režimem, a to nejen díky
životní filozofii a víře, ale i houževnatosti
a tvrdohlavosti, s jakou prosazoval svou
pravdu. Celý jeho život byl přímočarý. Narodil se v Mistříně, kde byl i pochován blízko
kostela, jemuž věnoval svoji křížovou cestu.
Vystudoval zlínskou Školu umění, když byly
vysoké zavřeny, a v prvních letech svobody
ji spolu s Tomášem Baťou znovu otevřel. Po
válce studoval AVU v Praze u prof. Nechleby
a Želibského a poté se vrátil do kraje, který
mu byl celoživotní inspirací. Život prožil ve
Svatobořicích, kde vlastníma rukama postavil domek s ateliérem. Nebyl nikdy odtržen
od světa kultury a umění. Jeho venkovský
ateliér byl naopak centrem, kde se scházeli
výtvarníci, literáti i teoretici. Jeho přítel, spisovatel Milan Kundera o něm napsal:
„… Je věrný svému kraji, ale je věrný i svému výtvarnému názoru. Nemíní zradit jedno
pro druhé. A proto má jeho dílo celonárodní
význam.“
Kyjov mu vděčí za obnovení poválečných
Slováckých roků, které ovlivnil jako výtvarník, ale i svými bohatými znalostmi lidového
umění regionu. Když měl Vladimír Vašíček
v září 1989 sedmdesát let, věnoval mu jeho
přítel, básník Pavel Černý, verše, které předpověděly listopad 1989:

Vladimír Vašíček

„…Každý bod a každá čára
Staví se jak katedrála
Budoucnosti
Kolem jde starodávná pouť
S korouhví chyb a nevinnosti
Pravdu nelze obeplout.“
Malíři a básníci bývají jasnozřiví, značí nám
duchovní cestu budoucnosti.

Čeněk Stacke (1909 - 2000)
Rodák z Nětčic u Kyjova Čeněk Stake se vyučil holičem. Byl ale poučený samouk, v mládí ho zasvětil strážovský malíř Jano Koehler
do techniky dřevorytu a linorytu. Absolvoval
dálkově i školu kresby u brněnského profesora
Süssera. V grafice byl mu inspirací starý Kyjov
/vinné sklepy, židovská čtvrť, Šištót/. Inspirací
pro kresby, akvarely, pastely a oleje byly kroje
a zvyky na dědině, jak je poznal v mládí v Nětčicích. Jeho domek byl co by kamenem dohodil od hospody „U Jančů“, kde se odehrával
fašaňk, dožínky, hody a kroje se tu nosily ještě
v druhé polovině 20. století.

Čeněk Stacke

Jiří Dunděra
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NECHTE SVOJI FIRMU VYNIKNOUT
INZERCÍ V KYJOVSKÝCH NOVINÁCH.
VÍCE INFORMACÍ NA TEL.:

722 916 146

MAR

IZ S.R.O

.

PRACOVNÍ
& OUTDOOROVÉ

ODĚVY

Dělník do výroby

plastových oken a dveří

Náplň práce

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

Požadujeme

- manuální zručnost a obratnost
- dobrá fyzická kondice
- CNC obrábění - výhodou
- ochota pracovat podle potřeby přesčas
- trestní bezúhonnost

Nabízíme

- stabilní práci na HPP - jednosměnný provoz
- 23 dnů ŘD
- úkolová mzda, odměny, příplatky
- zaučení od zkušených kolegů
- stravování ve firmě s příspěvkem zaměstnavatele
- bezplatné využití firemní sauny a fitness

O T E V Ř E N O

PO–PÁ
7. 30–17.00
SO
8.00–12.00

M Ě Š ŤA N S K Á 6 2 | H O D O N Í N

PLACENÁ INZERCE

Pro naši společnost RI OKNA a.s. Bzenec hledáme vhodného kandidáta na pozici:

Kontakt

Životopisy zasílejte na: jana.sykorova@ri-okna.cz
Adresa pracoviště:
Telefon:

Na Bažantnici 1554, 696 81 Bzenecc
+ 420 702 151 089

Uvádějte prosím telefonický kontakt pro případné další jednání.
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Kolotoč Viki vaří
Moravu se roztočil!
Po prvním natáčecím dni si režisér seriálu
Viki vaří Moravu Jaromír Šallé jen povzdechl
(ale jak prozradil, tak velmi rád): „Budu si
na Viki muset vymyslet složitější scénáře, protože je
nejen výborná kuchařka, ale i herečka!“ Nebudeme prozrazovat, jakou zápletku si pro Viki
produkce připravila. Jen bychom zbytečně
odkrývali karty. Ale faktem je, že ačkoli se na
place Viki se štábem a dalšími účinkujícími potkala poprvé, zdálo se, že se všichni
znají snad od školky…
První dva díly jsme natáčeli v Kyjově, aby se Viki cítila opravdu jako doma.
A proto bychom rádi ještě jednou poslali velké poděkování Katce z Bujónky, která
nám poskytla krásné a laskavé zázemí. Byla radost vařit u ní doma a těšit se z její
neuvěřitelné pohostinnosti a dobré nálady. A dokonce si poradila i s vtípky Pepy
Nemravy, který se jako další účastník MasterChef Česko v některých dílech objeví.
A na závěr našeho prvního reportu a stavu
příprav a natáčení seriálu
Viki vaří Moravu nabízíme ještě jednu citaci
režiséra
Jaromíra Šallé: „Máme natočené dva díly, takže
hodnotit můžu jen zlomek. Ale i tak říkám - u
Viki dobrý a my se můžeme už jen polepšit!“

100 %

VEG

BIO

Sleva 20 % na konzumaci pokrmů
v restauraci Tilak
Slevu lze uplatnit po předložení v restauraci Tilak. Nelze uplatnit na nápoje,
na rozvoz pizzy nebo rozvoz obědového menu. Platnost do 31. 12. 2021.

Zámecká 208, Střílky, www.TilakRestaurace.cz,
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Rodinná
Bio restaurace

TilakRestaurace,

777 015 940
PLACENÁ INZERCE

SOCIÁLNÍ OBLAST / KULTURA
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OKÉNKO DOMÁCÍ PÉČE
Na tomto místě se věnujeme každý měsíc tématům,
která mají pomoci s péčí o blízkou osobu. Tentokrát
se zaměříme na sociální služby, konkrétně na ty, které
jsou poskytovány lidem, o něž doma pečují jejich blízcí.
Do domácností v Kyjově a okolí zajíždí terénní pečovatelská služba Charity Kyjov a Centra sociálních služeb
Kyjov, které zajišťují základní péči o osoby, jež potřebují pomoc, a přitom chtějí žít doma. Kromě péče o tělo
mohou pomoci s nákupy, úředními záležitostmi, zajištěním obědů, společenským kontaktem a podobně.
Registrované sociální služby (podle zákona 108/2006
Sb.) mají povinnost dohlížet na kvalitu služeb, řídit se
standardy a etickým kodexem, jejich pracovníci mají
potřebnou kvalifikaci. Lze tedy očekávat, že o opečovávaného bude dobře postaráno. Jaké služby působí
v regionu a zda jsou registrované, zjistíte v Registru
poskytovatelů sociálních služeb, v Elektronickém katalogu sociálních služeb JMK nebo na Odboru sociálních
věcí města Kyjova.
Velký pozor bychom si měli dávat na služby, které vznikají v poslední době z důvodů komerčních. Jedná se
o byty nebo domy, které majitelé pronajímají seniorům
s příslibem poskytnutí péče. Tito podnikatelé nemají
žádnou povinnost zaměstnávat kvalifikované pečovatele, dbát na hygienu, dohlížet na kvalitu poskytované

ZAŽÍT KYJOV JINAK

SE USKUTEČNÍ JIŽ POČTVRTÉ
Sousedská akce nazvaná Zažít Kyjov jinak se v Kyjově uskuteční už počtvrté. S podporou města Kyjova se zde místní
nadšenci pouštějí do přípravy programu pro své spoluobčany, a to neobvyklou formou. Vyzývají je totiž, aby se nenechali jen bavit, ale aby se sami zapojili a k zábavě přispěli
svou vlastní měrou. „Před čtyřmi lety jsme se inspirovali
v Praze akcí, která se jmenovala Zažít město jinak a přenesli
jsme ji k nám, do Kyjova. Z původně zamýšlené malé akce
pro pár sousedů se ale stal poměrně velký festival, který
navštěvují tisíce lidí. Ukázalo se, že Kyjov je opravdu bohatý na aktivní a kreativní jednotlivce, ale také spolky a organizace, které se pravidelně zapojují. Jsme rádi, že se nám
daří sestavit lákavý program, kde si přijdou na své všechny
generace,“ řekla zakladatelka této sousedské akce v Kyjově
Zuzana Šrahůlková.
Program vždy doplňuje prodej drobností pro radost od lokálních výrobců, gastronomické lahůdky a své místo mají
během akce také kyjovští producenti vína, piva nebo kávy.
„Upřednostňujeme místní výrobce a prodejce před těmi
velkými, které můžeme potkat na většině trhů v republice. Chceme je tím podpořit a dát jim možnost v regionu
se ještě více prosadit,“ uvádí další z koordinátorek Petra
Sedláčková.
Zažít Kyjov jinak je příležitostí udělat si zábavu posvém
a na jeden den se stát organizátorem, aktérem i návštěvníkem současně. Pokud se vám tato představa zamlouvá,
budete mezi organizátory vítáni. Nezapomeňte, třetí zářijovou sobotu se potkáme v Kyjově. Zváni jsou nejen místní,
ale také přespolní.
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péče či stravy. Nehrozí jim žádná kontrola ze strany
státu. Vznik těchto zařízení je vyústěním současné
situace, kdy se rapidně zvyšuje počet seniorů, kteří
potřebují péči, ale současně není dostatek volné
kapacity v pobytových zařízeních sociálních služeb,
ani vůle, či možnosti rodiny, aby zajistila péči jiným
způsobem. Není naším záměrem vrhnout stín na tyto
„domovy“. Chceme jen upozornit na skutečnost, že
rodinní příslušníci jsou jediní, kdo mohou (a opravdu
by měli) dohlížet na to, jak dobře se zde o obyvatele
pečuje.
Milí pečující, ze zkušeností víme, že ideální péče je sdílená. Mnoho z vás už léta pečuje a snaží se ze všech sil
vše zvládnout. Často jdou bokem koníčky, čas strávený
se zbytkem rodiny, dovolené či možnost zůstat aktivní
v zaměstnání. Není slabostí si připustit, že potřebujete
vystřídat. Z příspěvku na péči si váš blízký může zaplatit službu, která převezme péči, byť jen na krátkou
dobu, jež bude stačit na oddech a načerpání nových
sil. V případě registrovaných sociálních služeb ho to
nebude stát víc než zákonem stanovených 130 Kč
za hodinu.
Příští téma: Být, či nebýt pečujícím?
Bc. Zuzana Šrahůlková,
Poradna pro pečující Educante
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Nádherný svět uvidíte

v letním kině i ve svém obýváku
Slovácký rok se sice letos neuskuteční, to však
nic nemění na tom, že nejstarší národopisná slavnost v České republice se poprvé konala před sto
lety. A tyto narozeniny si milovníci folkloru mohou
připomenout hned několika způsoby. Například
sledováním filmu Nádherný svět, který připravila
autorská dvojice Tomáš Kubák a Lucie Tomanová.
„Název filmu vlastně nevědomky vymyslel folklorista z Vracova, Pavel Petržela. Právě on v jednom
z úvodních záběrů říká, že naši předkové nám zanechali nádherný svět,“ vysvětlil pojmenování dokumentu režisér a kameraman Tomáš Kubák. Film
ovšem nemá být jen o Slováckém roku, ale také
o setkávání, návratech ke kořenům, lásce k písním
i folkloru a radosti ze života.
Natáčení zahájili oba autoři hned po skončení zatím posledního Slováckého roku v roce 2019 a trvalo jim déle než rok. S některými jeho aktéry se
oba filmaři viděli opakovaně. „Málokdo se umí při
prvním setkání spontánně rozmluvit. Zvláště před
kamerou. Při opakovaných návštěvách bývají lidé
uvolněnější. Proto jsme s natáčením nespěchali
a věnovali jsme mu hodně času,“ popsala svou
pracovní metodu Lucie Tomanová.
A tak nashromáždili asi osmnáct hodin materiálu.
Z nich nakonec vznikl sedmdesátiminutový snímek. „Film vlastně nejprve vznikl v papírové podobě. Dělám to tak, že si nastříhám lístečky, na
které si napíši části natočených rozhovorů. Ty pak
různě míchám nebo vyhazuji, aby výsledná podoba byla co nejlepší,“ popsal Tomáš Kubák, jak
začíná svou práci ve střižně.
Diváci uvidí ve filmu legendární osobnosti, jako

jsou Jiří Petrů, Josef Holcman nebo i zmiňovaný
Pavel Petržela. Slovo ale dostane i mladá generace folkloristek, například Petra Lebedová, sestry
Lucie a Nela Gajdovy a další.
Dokument mohl vzniknout také díky podpoře
doktora Jiřího Dlouhého, pravděpodobně nejstaršího českého lékárníka, který nedávno oslavil dvaadevadesát let a je ve svém oboru legendou.
V Kyjově rozhodně není o folkloristy nouze. Tomáš Kubák k nim ale nepatří. A není ani studovaným filmařem. Svou kariéru za kamerou začínal
poetickými obrazy z exotických dálek. Později
se zdokonaloval v práci na cyklu České kořeny,
o českých emigrantech v zahraničí, který pravidelně uvádí i Česká televize. Pak už ho tradice
rodného kraje nemohly minout. Nejvíc se jim zatím věnoval v dokumentu o Jízdě králů nazvaném
Jednou budu králem, který už točil ve dvojici
s Lucií Tomanovou. Dokument měl velký ohlas
i doma v Kyjově. Nádherný svět by měl nabídnout
stejný autorský styl. Kromě dalšího točí Kubák
s Tomanovou pro Českou televizi také medailonky
o zajímavých osobnostech v rámci pořadu Babylon.
A právě Česká televize projevila zájem i o Nádherný svět. Dokument uvede nejspíš v průběhu
srpna. Podrobnosti, včetně přesného termínu vysílání, můžete sledovat na webových stránkách
www.tomkubak.cz a na facebookovém profilu
Slovácké radosti. Nejlépe si však film vychutnáte
na velkém plátně letního kina v Kyjově, které ho
promítne v rámci připomenutí sta let od prvního
Slováckého roku 14. a 15. srpna vždy od 21 hodin.
(red)
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Oslavy 100. výročí
Slováckého roku
Kyjov

Masarykovo náměstí / vstup volný
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výroba reklamy, tiskárna
www.topadvert.cz

PODPORA:

PARTNEŘI:

Cena vstupenek na hlavní koncert je v předprodeji 250 Kč a na místě 300 Kč.
Cena vstupenek na koncert Víno a Jazz je v předprodeji 200 Kč a na místě 250 Kč.

MEDIÁLNÍ
PARTNER:

AL

D
DJ MAG
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Jihomoravské
dožínky
HISTORIE

KVĚTEN 2021

29/8/2021

Kyjov

Masarykovo náměstí
9:00

Dožínkový jarmark
řemesel a regionálních produktů

9:00 14:45

Kulturní program
pásmo vystoupení folklorních souborů
z Kyjova, cimbálová muzika

10:30

Dožínková mše svatá

13:00

Dožínkový průvod

14:45

Příchod průvodu
a dožínkový program

15:15

Slavnostní pozdravení
poděkování za úrodu

15:30

Regionální potravina
ZLATÁ Chuť jižní Moravy
Mistr tradiční rukodělné výroby
vyhlášení výsledků a předání cen

16:30

Taneční zábava s DH Žadovjáci

Letní kino
17:00

Vystoupení VUS Ondráš

20:30

Koncert skupiny Wohnout

Doprovodný program:
výstava zemědělské techniky,
prezentace hasičské techniky a dovedností,
chovatelská výstava,
prezentace včelařství,
program Zemědělství žije!

KYJOV

na všechny programy vstup volný

MINISTERSTVO OBRANY
ČESKÉ REPUBLIKY

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
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Úterý 13. července, 19:00, letní kino
DECHOVÁ HUDBA STŘÍBRŇANKA LETNÍ DECHOVKOVÝ FESTIVAL
Stříbrňanka je kapela, ve které účinkují
profesionální i amatérští hudebníci.
Kapela hraje široký repertoár - moravskou a českou lidovou hudbu, koncertní, sólové a taneční skladby. Repertoár
má založen téměř výhradně na svých
skladbách a skladbách napsaných
přímo pro tuto kapelu. Vznikla v roce
1970.
Středa 14. července, 7:00 – 13:00, před
Domem kultury a městská tržnice
LETNÍ FARMÁŘSKÉ TRHY
S REGIONÁLNÍMI PRODUKTY
Srdečně vás zveme na prázdninové
farmářské trhy, na kterých bude tradiční nabídka rozšířena o výrobce
a řemeslníky nabízející produkty
s regionální značkou kvality. Další farmářské trhy se uskuteční v termínech,
4. 9. a 6. 10.
Sobota 17. července, letní kino
SUMMER JIH PÁRTY OPEN AIR
Největší letní open air parties na jihu
Moravy se nezadržitelně blíží! Těšte se
na moderátorský tým Rádia Jih, nezapomenutelnou atmosféru a show,
nejoblíbenější party, hity, bláznivé
soutěže o skvělé výhry, spousty překvapení a dárků, plně zásobené bary,
profesionální zvuk a světla.
Čtvrtek 22. července, 20:00, pod kaštany
KDO SE BOJÍ POSTELE LETNÍ SCÉNA POD KAŠTANY
Komedie z pera Patricia Villalobose,
autora povídek, divadelních her a filmových scénářů a divadelního režiséra. Uvádí Divadlo Artur. Účinkují:
Monika Timková, Karel Zima. Režie:
Jindra Kriegel. Autor: Patricio Villalobos. Hudba: Johann Pachelbel.
Úterý 27. července, 19:00, letní kino
DECHOVÁ HUDBA VALAŠKA –
LETNÍ DECHOVKOVÝ FESTIVAL
V roce 1966 byl položen základní kámen dechovky Valaška z Valašských
Klobouk. Kapela natočila řadu pořadů
vysílaných rozhlasovými i televizními
studii. Repertoár Valašky je za ta léta
velmi obsáhlý a jsou v něm jak klasické
lidovky, tak i písničky slovácké, jihočeské a oblíbené světové evergreeny.
To vše umocňuje vlastní tvorba uměleckého vedoucího Václava Maňase
mladšího.

KULTURNÍ POZVÁNKY

Pátek 30. července, 20:00, náměstí Hrdinů
JIŘÍ POSPÍCHA & FRIENDS CIMBALANCOVÁNÍ
Městské kulturní středisko Kyjov si
pro své diváky připravilo na toto léto
opravdovou lahůdku - tři speciální
koncerty s cimbálem ve stylovém prostředí před kyjovským gymnáziem.
Koncerty balancující na hraně žánrů,
mají tedy příznačný název Cimbalancování. Vyladěný program doplní také
lákavé kvalitní občerstvení včetně
ochutnávky vín.
Sobota 31. července, 15:00, před radnicí
PARTY PRO DĚTI VE STYLU
LEDOVÉHO KRÁLOVSTVÍ
Hola, Hola, Ledové království volá!
Tímto zveme všechny děti a rodiče
z Kyjova a širokého okolí na dětskou
diskotéku v tematickém stylu Ledového království! Celý areál bude vyzdoben do detailu propracovanými
dekoracemi z Ledového království.
Disko program budou doprovázet pohádkové postavičky v nadživotních
velikostech.
Úterý 3. srpna, 20:00, pod kaštany
HODINA DUCHŮ – LETNÍ SCÉNA
POD KAŠTANY
Už jste určitě někdy slyšeli termín cítit
se jako v sedmém nebi? Tato komedie
si pohrává s myšlenkou, co tam může
být a co může být v takovém šestém
nebi, pátém a ostatních. Uvádí Divadlo Artur. Účinkují: Bořek Slezáček,
Pavlína Mourková, Jindra Kriegel, Michaela Zemánková, Lucie Linhartová,
Eva Decastelo, Petr Semerád, Josef
Hervert, Radomír Švec, Matěj Kriegel.
Režie: Jindra Kriegel.
Středa 4. srpna, 7:00 – 13:00, před
Domem kultury a městská tržnice
LETNÍ FARMÁŘSKÉ TRHY
S REGIONÁLNÍMI PRODUKTY
Srdečně vás zveme na prázdninové
farmářské trhy, na kterých bude tradiční nabídka rozšířena o výrobce
a řemeslníky nabízející produkty
s regionální značkou kvality. Další farmářské trhy se uskuteční v termínech
4. 9., 6. 10.
Pátek 6. srpna, 20:00, náměstí Hrdinů
PETR BENDE TRIO - CIMBALANCOVÁNÍ
Je čas jít dál... - akustický recitál / Petr
Bende Trio (kytara, cimbál, basa). Po
úspěšných domácích koncertech a živém vysílání "z obýváku" vyráží Petr
Bende s tímto komorním programem
vstříc svým fanouškům a příznivcům.
Koncert se uskuteční v rámci akce

Cimbalancování. Pozor, omezená
kapacita.
Pátek 20. srpna, 20:00, náměstí Hrdinů
CM GRANDE MORAVIA HRAJE ENNIA
MORRICONEHO - CIMBALANCOVÁNÍ
Na tento večer si cimbálová muzika
Grande Moravia připravila filmovou
hudbu skvělého Ennia Morriconeho.
Pozor, omezená kapacita.
Sobota 21. srpna, 20:00, letní kino
4TET VERZE V.
Již téměř 16 let udivuje diváky svými
neuvěřitelnými pěveckými, ale i hereckými výkony a nápady Vokální uskupení 4TET. Gentlemani v cylindrech
opět připravili originální podívanou!
Umělecky plnohodnotný, precizní
a přitom osobitý projev tohoto vokálního seskupení se snoubí s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou
Jiřího Korna. 4TET tvoří David Uličník
– tenor, Jiří Korn – baryton, Jiří Škorpík – baryton, Dušan Kollár – bas.
Úterý 31. srpna, 20: 00, letní kino
PARTIČKA NA VZDUCHU OPEN AIR
Skvělá improvizační show, tak jak ji
všichni známe. Michal Suchánek, Richard Genzer, Michal Novotný, Jakub
Kohák, hudebník Marián Čurko a moderátor Luděk Staněk vás vždy všechny rozesmějí.
Připravujeme:
Pátek 10. září - Rocksymphony – rockoví
zpěváci, rocková kapela a symfonický
orchestr

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Čtvrtek 22. července, 18:00,
náměstí Hrdinů (před gymnáziem)
LISTOVÁNÍ - ŠVEJK
Projekt Listování tentokrát představí
Alana Novotného, v roli Švejka.
15. července - 30. září, pobočka
Bohuslavice
EVA BENDA KALIVODA - VÝSTAVA
HRAFIKY - RADOST PRO MALÉ I VELKÉ
Grafika absolventky umělecko-průmyslové školy v Praze, scénografky
pražských divadel (Národní divadlo
a další), autorky výtvarných prací pro
dětské knihy.
Připravujeme:
14. září
Literární setkání a představení nových knížek renomovaných kyjovských
autorů doc. PhDr. Jarmily Bednaříkové,
CSc. a MUDr. Jiřího Dunděry. Akce se
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uskuteční v prostorách městské
knihovny od 16:00. Jarmila Bednaříková představí své knížky - Vita Anskarii (překlad obsáhlé latinské legendy
z 9. století je opatřen úvodem, jenž čtenáře přivádí do doby karlovské franské říše a působení Vikingů v Evropě)
a Starší dějiny pro střední školy (netradiční učebnice).
Jiří Dunděra uvede knihu František
Kudláč - škola života, o životě a díle
akademického malíře Františka Kudláče.

Pondělí 23. srpna
KYJOV HISTORICKÝ I MODERNÍ
Tradiční prohlídka s průvodcem, při
níž se seznámíte s historií i současností města a navštívíte nejzajímavější
místa jeho historického centra.

BAREVNÉ LÉTO S KYJOVSKÝM ÍČKEM

Pondělí 13. září
PO STOPÁCH FUNKCIONALISMU
Prohlídka města s průvodcem, při níž
se dozvíte zajímavosti a fakta o kyjovských vilách postavených v období
funkcionalismu.

Pondělí 26. července
KYJOV HISTORICKÝ I MODERNÍ
Tradiční prohlídka s průvodcem, při
níž se seznámíte s historií i současností města a navštívíte nejzajímavější
místa jeho historického centra.
Pondělí 12. července
PO STOPÁCH FUNKCIONALISMU
Prohlídka města s průvodcem, při níž
se dozvíte zajímavosti a fakta o kyjovských vilách postavených v období
funkcionalismu.
Středa 8. července
CESTOVATELSKÁ BESEDA
Přednáška, beseda a promítání s cestovatelem.
Sobota 24. července
PAMĚŤOVÉ HRY PRO MALÉ I VELKÉ
Hravé odpoledne s představením
knižních novinek a knižním bazarem.
Akce pořádaná ve spolupráci s Městkou knihovnou Kyjov.
Sobota 31. července
ČTENÍ PRO DĚTI S LOUTKOVÝM
PŘEDSTAVENÍM
Zábavné odpoledne pro děti s Loutkovým divadlem Vnouček manželů
Bílých. Akce je pořádána ve spolupráci
s Městskou knihovnou Kyjov.
Sobota 7. srpna
DVA VELKÉ MILOSTNÉ PŘÍBĚHY
SLOVÁCKA
Autorské čtení a vyprávění Jiřího Jilíka – novináře, publicisty, spisovatele
a folkloristy. Akce je pořádána ve spolupráci s Městskou knihovnou Kyjov.
Pondělí 9. srpna
PO STOPÁCH FUNKCIONALISMU
Prohlídka města s průvodcem, při níž
se dozvíte zajímavosti a fakta o kyjovských vilách postavených v období
funkcionalismu.
Úterý 10. srpna - středa 11. srpna
VÝSTAVA SUKULENTŮ
Prodejní výstava sukulentních rostlin
pana Honce z Lovčic.
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Sobota 4. září
SETKÁNÍ PŘI PÍSNIČCE TRADIČNĚ
AJ NETRADIČNĚ
Setkání pěveckých sborů, kde vystoupí Tetky z Kyjova a jejich hosté.

RADNIČNÍ GALERIE
Vstup do Radniční galerie je možný
podle aktuálních platných hygienických a bezpečnostních opatření.
3. 8. – 29. 8.
SVATOPLUK DRÁPAL: SOBULÁK
V KYJOVĚ POTŘETÍ
Vernisáž se uskuteční v úterý 3. srpna
od 17:00. V programu vystoupí mužský pěvecký sbor Chlapi z Boršova.
Svatopluk Drápal se narodil 21. února
1943 v Sobůlkách u Kyjova, žije v Biskoupkách (rodiště V. Nezvala). Je absolventem Uměleckoprůmyslové školy
v Brně. Je členem Sdružení umělců Moravy a Slezska a Uměleckého sdružení
Parnas. Inspirací je autorovi příroda,
údolí řek Jihlavy a Oslavy i celé okolí
již začínající Vysočiny. Obrázky z cest
jsou tvořené většinou perem, akvarely nebo pastely – Slovensko, Jižní Čechy, Chorvatsko, Itálie. Jiné jsou lehké,
odpočinkové akvarely z měst a vesnic
z poslední doby i ze Slováckého roku
v Kyjově. V posledních letech se pokouší autor o ztvárnění určitých prvků
v grafických listech, většinou leptech.
Svatopluk Drápal vystavuje v řadě
galerií doma, v Kyjově se prezentuje
již potřetí. Jeho obrazy se nacházejí
v také soukromých sbírkách v Německu, Austrálii, Korey i Americe. Výstava
bude v galerii ke zhlédnutí do 29. srpna.
3. 9. – 30. 9.
LIDKA BEDNÁŘOVÁ: KALICH LÁSKY
Vernisáž se uskuteční 3. září od 18:00.
Autorčino vyznání: „Svět květin je
nádherným barevným světem oslavujícím krásu na zemi a bytí zde...
Všichni máme tento svět rádi. Každé
jaro všem nalévá do žil plno vůní, záře,
barev, tepla a očekávání nového šťast-

ného a úspěšného roku. Miluju kytky.
Jako dítě jsem často pobývala v přírodě mezi kytkami a motýlky. Vnímala
jsem krásu a křehkost tohoto světa.
Vzala jsem do ruky pastelky a začala
kytky malovat. Následně jsem pokračovala olejomalbou květin. Můj svět
květin dostal díky olejomalbě nový
rozměr. S láskou v srdci beru pokaždé štětec do ruky a znovu mě překvapuje krása křehkých květů, barevnost,
něžnost, detail. Vše se snažím dát
do svých obrazů pro potěšení srdce
a duše každého diváka. Pro spoustu lidí jsou kytky obyčejné... Když se
však zastavíte na chvíli ve svém životě
a zadíváte se na kytku nebo obraz,
dostanete se do jiného světa. A o to
v umění jde. Potěšit oči, duši... zastavit
se v uspěchaném světě a znovu prožít
krásu bytí na této zemi.“

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Nová výstava POSLECHNĚTE MORD
UKRUTNÝ potrvá do 1. srpna.
Představuje celou škálu tisků, které
se prodávaly na jarmarcích a poutích.
Odtud také pramení jejich název „kramářské tisky“. Otevřená je také stálá
expozice MUSEUM PICTUM.

KINO PANORAMA
Čtvrtek 1. 7. 18:00
LUCA
Animovaný/Rodinný/Dobrodružný/
DAB/ 100 min.
Pátek 2. 7. 18:00
KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH
Animovaný/Dobrodružný/DAB/ 85 min.
Sobota 3. 7. 18:00
V ZAJETÍ DÉMONŮ 3:
NA ĎÁBLŮV PŘÍKAZ
Horor/Mysteriózní/Thriller/TIT/112 min./
od 15 let
Neděle 4. 7. 15:30
ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STATEČNÝCH
Animovaný/Rodinný/Hudební/ DAB/
92 min.
Neděle 4. 7. 18:00
PODFUK ZA VŠECHNY PRACHY
Akční/Komedie/TIT/ 104 min./od 12 let
Středa 7. 7. 18:00
DIVOKÝ SPIRIT
Animovaný/Komedie/Dobrodružný/
DAB/ 89 min.
Čtvrtek 8. 7. 18:00
UBAL A ZMIZ
Komedie/ ČZ/ 99 min./od 12 let

TAK TLUČE SRDCE NAŠEHO MĚSTA
Pátek 9. 7. 18:00
MATKY
Komedie/Romantický/ČZ/95 min./
od 12 let
Sobota 10. 7. 18:00
SPIRÁLA STRACHU:
SAW POKRAČUJE
Horor/Krimi/Mysteriózní/TIT/93 min./
od 15 let
Neděle 11. 7. 15:30
CHLUPÁČCI
Animovaný/Rodinný/DAB/84 min.
Neděle 11. 7. 18:00
UBAL A ZMIZ
Komedie/ČZ/99 min./od 12 let
Středa 14. 7. 17:30
POD HVĚZDAMI PAŘÍŽE
Drama/ TIT/ 86 min.
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Neděle 25. 7. 15:00
CROODSOVI: NOVÝ VĚK
Animovaný/Dobrodružný/DAB/95 min.
Neděle 25. 7. 17:30
GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Rodinný/ČZ/90 min.
Středa 28. 7. 17:30
BOŽE, TY SEŠ HAJZL
Komedie/Drama/Romantický/DAB/
98 min./ od 12 let
Čtvrtek 29. 7. 17:30
GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Rodinný/ ČZ/ 90 min.
Pátek 30. 7. 17:30
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
Komedie/ ČZ/ cca 90 min./ od 12 let

LETNÍ KINO

Čtvrtek 15. 7. 17:30
BLACK WIDOW 3D
Akční/Dobrodružný/Sci-Fi/DAB/133 min./
od 12 let/3D
Pátek 16. 7. 17:30
MAZEL A TAJEMSTVÍ LESA
Rodinný/ČZ/80 min.
Sobota 17. 7. 17:30
SPACE JAM: NOVÝ ZAČÁTEK
Animovaný/Komedie/DAB/101 min.

Čtvrtek 1. 7. 21:30
V ZAJETÍ DÉMONŮ 3:
NA ĎÁBLŮV PŘÍKAZ
Horor/Mysteriózní/Thriller/TIT/112 min./
od 15 let
Pátek 2. 7. 21:30
OČISTA NAVŽDY
Horor/Thriller/TIT/103 min./od 15 let
3. 7. sobota 21:30
KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH
Animovaný/Dobrodružný/DAB/85 min.

Sobota 17. 7. 20:00
BLACK WIDOW
Akční/Dobrodružný/Sci-Fi/TIT/133 min./
od 12 let

Neděle 4. 7. 21:30
MSTITEL
Komedie/ČZ/93 min./od 15 let

Neděle 18. 7. 15:00
MAXINOŽKA 2
Animovaný/DAB/89 min.

Pondělí 5. 7. 21:30
MATKY
Komedie/Romantický/ČZ/95 min./od
12 let

Neděle 18. 7. 17:30
RAYA A DRAK 3D
Animovaný/DAB/107 min./3D

Úterý 6. 7. 21:30
TOM & JERRY
Animovaný/Komedie/DAB/101 min.

Středa 21. 7. 17:30
KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH
Animovaný/Dobrodružný/DAB/85 min.
Čtvrtek 22. 7. 17:30
GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Rodinný/ČZ/90 min.
Pátek 23. 7. 17:30
CROODSOVI: NOVÝ VĚK
Animovaný/Dobrodružný/DAB/95 min.
Sobota 24. 7. 17:30
ÚNIKOVÁ HRA: TURNAJ ŠAMPIONŮ
Horor/TIT/87 min./od 12 let

Středa 7. 7. 21:30
RYCHLE A ZBĚSILE 9
Akční/Thriller/DAB/145 min./od 12 let
Čtvrtek 8. 7. 21:30
VYŠEHRAD: SERYJÁL
Komedie/ČZ/cca 100 min./od 12 let
Pátek 9. 7. 21:30
UBAL A ZMIZ
Komedie/ČZ/99 min./od 12 let

Neděle 11. 7. 21:30
MATKY
Komedie/Romantický/ČZ/95 min./
od 12 let
Středa 14. 7. 21:00
VYŠEHRAD: SERYJÁL
Komedie/ČZ/cca 100 min./od 12 let
Čtvrtek 15. 7. 21:00
ÚNIKOVÁ HRA: TURNAJ ŠAMPIONŮ
Horor/TIT/87 min./od 12 let
Pátek 16. 7. 21:00
BLACK WIDOW
Akční/Dobrodružný/Sci-Fi/DAB/ 133 min./
od 12 let
Neděle 18. 7. 21:00
UBAL A ZMIZ
Komedie/ČZ/99 min./od 12 let
Středa 21. 7. 21.00
RAYA A DRAK
Animovaný/DAB/107 min.
Čtvrtek 22. 7. 21:00
GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Rodinný/ČZ/90 min.
Pátek 23. 7. 21:00
ČAS
Thriller/TIT/121 min./od 15 let
Sobota 24. 7. 21:00
GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Rodinný/ČZ/90 min.
Neděle 25. 7. 21:00
CHYBY
Romantický/Drama/ČZ/99 min./od 15 let
Středa 28. 7. 21:00
ROZHNĚVANÝ MUŽ
Akční/Drama/TIT/118 min./od 15 let
Čtvrtek 29. 7. 21:00
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
Komedie/ČZ/cca 90 min./od 12 let
Pátek 30. 7. 21:00
EXPEDICE: DŽUNGLE
Akční/Dobrodružný/Komedie/DAB/
127 min.
Sobota 31. 7. 21:00
GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Rodinný/ ČZ/ 90 min.
Podrobné informace o programu a případné změny na www.kino-kyjov.cz

Sobota 10. 7. 21:30
MAXINOŽKA 2
Animovaný/DAB/89 min.

TIT – české titulky

DAB – český dabing

ČZ – české znění
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Kulturista Forman je vicemistrem Evropy
Kyjovský kulturista Pavel Forman dosáhl dalšího
významného úspěchu své kariéry. Na nedávném
mistrovství Evropy ve Španělsku získal bronzovou
medaili. Na stupně vítězů se prosadil v kategorii
masters od 50 do 54 let. „Bylo to těžké, protože
soutěžila spousta lidí, něco přes tisíc závodníků.
Všichni se dlouho chystali, ale závody se pořád dokola rušily. Teď se konečně uskutečnily první velké
závody, takže se sjelo velké množství závodníků, což
znamenalo velkou konkurenci. Placka je ale doma,“
podělil se o své pocity kulturista Pavel Forman.
Kromě kyjovského kulturisty uspěli v silné konkurenci jenom další tři čeští reprezentanti. Celkově
tuzemská výprava čítala pětatřicet jmen. Známý
sportovec ze Slovácka se prosadil na jihu Evropy
i přesto, že se do Španělska vydal po plánované
soutěžní pauze. „S formou to bylo složitější kvůli posunu termínu. Nicméně pomohlo mi, že jsem
majitelem fitcentra. Co se týká opatření proti koronaviru, tak ta byla striktní, ale přitom si myslím,
že to na kvalitu závodu nemělo vliv," doplnil Pavel
Forman.
Ten ale není žádný začátečník, v minulosti už dokázal posbírat hned několik medailí. Třeba před třemi lety získal na mistrovství Evropy bronz a v roce
2017 se představil také domácímu publiku, když
se stal nejen mistrem republiky ve své věkové
kategorii, ale i absolutním vítězem v kulturistice
masters. „Vážím si každého z těch úspěchů, ale určitě
bych chtěl ještě něco navíc,“ nastínil své plány Pavel
Forman.
I když už je dědečkem, udržuje se ve skvělé kondici
a formě. Kyjovský kulturista nezářil pouze ve Španělsku, ale o týden dříve uspěl také na významné
mezinárodní akci v Bukurešti. Z rumunského hlavního města rovněž přivezl domů bronzovou medaili.
(red)

Pavel Forman na Mistrovství Evropy ve Španělsku.
Foto: archiv P. Formana

K N I Ž N Í N OV I N KY
PĚŠKY Z PAŘÍŽE DO SANTIAGA
Matouš Dvořák, Nico Moro, 256 stran
Do Santiaga chodí kde kdo – ale nikdo ještě nešel z Paříže a způsobem, jakým tuto pouť
pojali a absolvovali tihle dva kluci. Natož aby o tom napsal! Zatímco ostatní autoři a cestovatelé jsou obvykle zkušení, pečlivě připraveni a cestují single, tahle dvojice typu „Pat
a Patachon” neměla žádné zkušenosti a hrubě podcenila přípravu. Z toho všeho vyplynulo
mnoho humorných situací a méně humorných komplikací, kdy se jejich naivita a nepřipravenost střetla s realitou.
ZAHRADA DO VÁZY
Anita Blahušová, 224 stran
Co může být krásnější ozdobou domova či milejším dárkem než voňavá a bohatá kytice
čerstvých květin? A vůbec to nemusí být květiny kupované, často vypěstované neohleduplně a cestující z velké dálky. Nová kniha zkušené autorky a zahradnice přináší podrobného průvodce pěstováním květin k řezu: nádherných, pestrých, lokálně
a ekologicky vypěstovaných vlastníma rukama. Je určena jak začátečníkům, tak
pokročilejším pěstitelům, zahradám suchým i stinným, venkovským i městským.
MLUVÍCÍ HORA
Eda Kriseová, 272 stran
Povídková sbírka Edy Kriseové se pohybuje na hranici mezi fikcí a realitou. Zvláště v povídkách Na ostrovech či Pondicherry, v nichž je zachycen problém současné Indie na pozadí
životního příběhu architekta Františka Sammera. Autorka vychází ze skutečných faktů – ve
kterých zemích architekt pobýval, s kým spolupracoval, či jaké stavby realizoval.
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TAK TLUČE SRDCE NAŠEHO MĚSTA

VRAKOVIŠTĚ VACENOVICE

PRODÁM BYT V OSOBNÍM VLASTNICTVÍ
v Kyjově-Újezdě, 2+1, 80 m2.
K bytu náleží půda, sklep, lodžie
a poměrná část dvora domu.

ODTAH AUTOVRAKŮ
+DOKLAD O LIKVIDACI

ZDARMA

Informace podáváme od 1. 8. 2021 na tel. č. 774 974 767

PNEUSERVIS • DESINFEKCE KLIMATIZACÍ • NÁHRADNÍ DÍLY
Kontakt: Jan Fišman, tel.: 603 851 394 nebo 604 539 563, www.smelc.eu

INZERCE V KYJOVSKÝCH NOVINÁCH

722 916 146
Kyjovsko žije cyklistikou
TEL.:

LAGAS&F4U

CK Dacom Pharma Kyjov
cyclo_team_kyjov

Uzávěrka redakčních příspěvků do příštího čísla je 13. srpna 2021.

Připomínky k distribuci a obsahu Kyjovských novin můžete zasílat na adresu: mpechura@televizetvs.cz.
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. 6. 2021.

STR. 23

PLACENÁ INZERCE

