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Hazard rozděluje Kyjov 
na dvě poloviny

> více str. 17

HoKejbalisté Kyjova 
míří na olympiádu

> více str. 3

prvním občánKem
je letos agáta
Kudláčová

> více str. 3

Foto David Vyhňák. Novoroční koncert v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie zahájil hudební sezónu v Kyjově. Více na str. 9.

Najdete nás taky na Facebooku
www.facebook.com/MestoKyjovOficialniProfil
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MILÍ KYJOVJÁCI,
Milí Kyjovjáci,
mnozí jste již zjišťovali, jaké statistiky jsou 
symbolem roku 2014. Pro přehlednost si 
dovolím pár čísel uvést. Jsou ze stejných 
oblastí, které každoročně v  tomto čase 
předkládáme. Počet obyvatel v Kyjově byl 
k  1.  1.  2015 celkem 11.492 + 127 hlá-
šených cizinců. Ve srovnání se stavem 
k 1. 1. 2014 (11.480) jde o přírůstek. Dva 
roky po sobě se tak zvyšuje počet obyva-
tel našeho města. V nemocnici se narodi-
lo 1009 dětí, z  toho 104 z  Kyjova. Oproti 
tomu zemřelo 138 našich spoluobčanů. 
Odhlásilo se 200 osob a naopak přihlásilo 
k trvalému pobytu 246 a 61 lidem byl zru-
šen trvalý pobyt. Matrika také zaznamenala 
74 uzavřených manželství, většinou kyjov-
ských občanů. Celkem bylo vydáno 3.014 
cestovních dokladů, 8.578 občanských 
průkazů a  15.886 živnostenských opráv-
nění. Zaregistrovalo se 4.196 vozů, z  toho 
bylo 952 nových. Poslední uvedená čísla se 
týkají celého spádového obvodu Kyjovska 
jako obce s  rozšířenou působností, neboť 
městský úřad Kyjov vykonává správní čin-
nosti pro 41 obcí a  55 tisíc obyvatel regi-
onu.
Leden byl také ve znamení diskuzí nad roz-
hodnutím většiny zastupitelů města, které 
se týkalo zavírací doby pohostinských za-
řízení a provozování výherních hracích pří-
strojů. Stran zavírací doby pohostinských 
zařízení je dnes vedena intenzivní diskuze, 
jejíž závěrem nejspíše bude uplatňování to-
hoto pravidla pouze pro zařízení, kde jsou 
umístěné automaty. Prostě pravidlo – buď 
automaty, nebo provoz bez omezení. Ně-
kteří se již nechali slyšet, že raději auto-
mat zruší. Nakonec to je vůle zastupitelů. 
Od 1.  1.  2016 již žádný hazard v  Kyjově. 
A proč jsme dovolili existenci těchto zaříze-
ní ještě v tomto roce. Museli jsme totiž dát 
zapravdu skutečnosti, že hazard díky nové 
daňové sazbě a zákonu z pera Ministerstva 
financí ČR skončí během roku přirozeně. 
Proč se tedy vlamovat do otevřených dveří.
Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemné 
dny měsíce února a orgány veřejné správy 
na Vaší straně.

František Lukl

Z radnice

Informace ze 3. schůze
Rady města Kyjova konané
dne 8. prosince 2014
Tato rada byla zároveň přípravou
zastupitelstva města.

Rada města vzala na vědomí:
• informaci o  provedené inspekci v  Mateřské 
škole Boršovská, příspěvkové organizaci města 
Kyjova. Inspekce konstatovala, že nebyla zjiš-
těna žádná porušení zákona. Mezi silné stránky 
inspekce uvedla řízení školy, průběh vzdělává-
ní a vedení dětí k samostatnosti, dále zapojení 
rodičů do činností školy, spolupráce s Klubem 
rodičů, efektivní využití všech získaných finanč-
ních prostředků, areál školní zahrady – rozleh-
lost, členitost.

Rada města rozhodla:
• o  poskytnutí dotace ve  výši 18 000 Kč pro 
Komorní orchestr města Kyjova z  příspěvku 
Šroubárny Kyjov za účelem podpory adventních 
a  vánočních koncertů pořádaných Komorním 
orchestrem města Kyjova;

• o poskytnutí finančního příspěvku - kapesné 
ve výši 8 000 Kč pro děti v  Dětském domově 
ve Strážnici. V  Dětském domově ve Strážnici 
je v současné době umístěno 5 nezletilých dětí 
spadajících pod kyjovský OSPOD. Tyto finanční 
prostředky byly využity na zakoupení vánočních 
dárků pro tyto děti;
• o uzavření smlouvy o grantovém příspěvku se 
společností MND Drilling & Service a.s. Před-
mětem smlouvy je poskytnutí grantového pří-
spěvku na projekt „Workoutové hřiště Kyjov“ ve 
výši 200 000 Kč;
• o určení garantů jednotlivých oblastí činností 
města Kyjova z řad radních, a to takto:
1. Mgr. František Lukl, MPA – investice, finance, 
krizové řízení
2. Bc. Antonín Kuchař – městská policie, veřej-
ný pořádek, sport, urbanismus, doprava, územ-
ní plánování
3. MUDr. Petr Hudeček – majetek města, sprá-
va nemovitostí
4. Mgr. Jana Truschingerová – školství, ob-
čanské záležitosti, společenské dění, základní 
a střední školství
5. Ing. Martin Kyjovský – bytová problematika, 
bytová výstavba, Bytasen, BD JINER, SPAN
6. Mgr. Danuše Křiváková – sociální oblast, 
zdravotnictví, DPS, Dům sociálního určení
7. Kamil Filípek – zahraniční vztahy, cestovní 
ruch, doprava, Teplo Kyjov a tepelné hospodář-
ství
8. Ing. Pavel Berka – životní prostředí, zeleň, 
lesy, komunální hospodářství
9. Ing. Marie Gustyová – kultura, památky, ko-
munitní plánování

Rada města schválila:
• výsledky výběrového řízení na dodavate-
le stavby „Workoutové hřiště Kyjov“ a  roz-
hodla o  uzavření smlouvy o  dílo s  uchazečem 
mmcité+ a.s., Bílovice 519, za nabídkovou cenu 
790 091,77 Kč bez DPH. Výběrové řízení bylo 
vypsáno jako výzva k  podání nabídky veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce, jedi-
ným kritériem byla cena. Současně byla zadávací 
dokumentace zveřejněna na profilu zadavatele;

InFOrMaCe z OrgÁnů Města
Údaje jsou upraveny z důvodu ochrany osobních údajů.

• výběr na dodavatele renovovaných tonerových 
kazet do tiskáren včetně servisu tiskárena  uza-
vření budoucí smlouvy s tímto dodavatelem, kte-
rým se stala společnost Teko Technology s.r.o. 
Brno. Služby této společnosti mohou využívat 
také příspěvkové organizace města.

Dále byli doplněni členové do jednotlivých ko-
misí rady města.

Informace ze 4. schůze
Rady města Kyjova konané
dne 22. prosince 2014

Rada města rozhodla:
• o  ukončení Smlouvy o  nájmu nebytových 
prostor určených k  podnikání – radniční vi-
nárna s  původním nájemcem a  dále rozhodla 
o uzavření Smlouvy o nájmu těchto prostor se 
společností Region, spol. s  r.o. Smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou od 1. 1. 2015 s tří-
měsíční výpovědní lhůtou, výše nájemného: 
50 000 Kč/rok, účel: provozování regionálního 
salonu vín a stylového radničního sklepa;

• o  navýšení příspěvku města Kyjova do pro-
vozního fondu SBJ JINER z 10 Kč/m2/měsíc na 
20 Kč/m2/měsíc u  domu č.p. 1330 z  důvodu 
nutných oprav a  údržby domu, za podmínky 
stejného plnění pro nebytové prostory jako pro 
byty v tomto domě;

• o uzavření smlouvy o grantovém příspěvku se 
společností MND a. s., Předmětem smlouvy je 
poskytnutí grantového příspěvku na Slovácký 
rok v Kyjově 2015 v celkové výši 400 000 Kč.

Informace z 5. schůze
Rady města Kyjova konané
dne 31. prosince 2014

Rada města zmocnila:
• starostu města Kyjova, aby rozhodoval o zá-
ležitostech odměn dle Pravidel pro poskytová-
ní odměn ředitelům škol a  školských zařízení 
a pro poskytování odměn ředitelům dalších pří-
spěvkových organizací vydaných Radou měs-
ta a  současně pověřuje odbor sociálních věcí 
a  školství, aby Radě města Kyjova čtvrtletně 
předkládal přehled poskytnutých odměn.

Rada města rozhodla:
• o  přijetí daru a  o  uzavření darovací smlouvy 
mezi společností TOP CENTRUM car s.r.o., 
jako dárcem a  městem Kyjovem jako obdaro-
vaným. Předmětem daru jsou stožáry, výložníky 
a svítidla pro vybudování veřejného osvětlení na 
ulici Strážovská v  Kyjově a  finanční částka ve 
výši 24 000 Kč.

Pravildená setkání se starostou 
města Františkem Luklem 
pokračují - přijďte diskutovat 
osobně na radnici ve středu  
25. března od 15.00 hod.
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Z našeho města

Město ušetřilo. Peníze dá do investic
Na posledním zasedání zastupitelů koncem loň-
ského roku došlo i  na plánování rozpočtu města. 
Protože radnice ušetřila, rozhodli se zastupitelé 
investovat v roce 2015 například do opravy jedné 
z místních škol.
„Zastupitelstvo schválilo rozpočet pro rok 2015. 
Přebytkové dva miliony jsou vloženy do rezervy 
pro nečekané události roku. Počítáme, že navíc 
ušetřené prostředky z  předchozího roku vložíme 
do investic. V  diskuzi je havarijní stav kanalizace 
školy J. A. Komenského. Navýšit by se měla i po-
ložka projektové dokumentace. Počítáme s hlavní 

investicí příjezdovou komunikací do Šroubáren, 
která měla být realizována v  roce 2014, ale kvůli 
administrativním komplikacím se posunula na jaro. 
Samozřejmě musím vzpomenout velkou společen-
skou akci, která potěší nejen malé děti, ale určitě 
i ostatní - vybudování ledové plochy,“ uvedl staros-
ta města František Lukl. Součástí rozpočtu budou 
i peníze z  výherních hracích přístrojů a videolote-
rijních terminálů. Částka 10 milionů z  nich půjde 
do grantového systému, více než polovinu mohou 
využít neziskové organizace, kluby a spolky. Druhá 
část pomůže dofinancovat stavbu kluziště.

„Dalším strategickým dokumentem, který zastu-
pitelstvo schvalovalo, je víceletý plán financování 
sociálních služeb. Ty se dělí na různé kategorie. 
V té preventivní části jsme schválili spoluúčast do-
hromady s obcemi celého Kyjovska. Ty další jsou 
součástí komunitního plánu, kdy jednotlivé organi-
zace, které poskytují tyto služby, debatují s příjem-
ci služeb i s městem a snažíme se vhodně nastavit 
nejen financování, ale samozřejmě i jejich rozsah,“ 
objasnil starosta.
(vh)

Hazard V KYJOVě rOzděLuJe
zastuPIteLe I VeřeJnOst
Kyjovští zastupitelé schválili obecně závaznou 
vyhlášku, která omezuje provozní dobu pohos-
tinských a restauračních zařízení. Přistoupili k ní 
proto, aby regulovali hazard ve městě.
Téma rozděluje obyvatele města na dvě poloviny. 
Jednohlasné nebylo ani projednání zastupitelů. 
Většina vyjádřila svůj souhlas s novou vyhláškou, 
která hazard povoluje a omezuje otevírací dobu 
nočních podniků. Od druhé do sedmé hodiny 
ranní nebude v Kyjově otevřen ani jediný.
„Výjimky budou možné pouze na konání kon-
krétní akce, nebudou plošné ani časově neome-
zené,“ zdůraznil místostarosta Antonín Kuchař 
s  tím, že vyhláška nabývá účinnosti v  polovině 
ledna.
„Výsledek a  rozhodnutí zastupitelstva vnímám 
jako rozumný kompromis v  této vypjaté době, 
kde automaty jsou zdrojem zla a tím nejhorším, 
což není pravda,“ vysvětlil po hlasování zastu-
pitelů Petr Kukulka, jeden z  provozovatelů. 
„Dohodli jsme se, že uděláme ústupky, sundali 
jsme reklamy, omezíme provozní dobu. Že nás 
lidi dávají dohromady s drogami, nás mrzí, není 
to pravda. Ale uvidíme, jak opatření na drogo-
vou problematiku, které tady je, bude mít účinek 
nebo ne. Omezením otvírací doby se rozhodně 
město drog nezbaví,“ doplnil Kukulka a  argu-
mentuje výzkumem státního úřadu, který se za-
bývá problematikou gamblerství, která podle něj 
tvoří jen 2% veškerých závislostí, kdy převažuje 
především alkohol a drogy.
Před tím, než připravenou vyhlášku zastupitelé 

většinou schválili, zněly i protiargumenty.
„Já a  kolegyně Lungová jsme přesvědčeni 
o tom, že kamenné herny jsou velký společenský 
problém zejména kvůli vytváření patologického 
hráčství. Jsme proti vyhlášce, která herny neruší 
a  v  podstatě mohou nerušeně dál pokračovat. 
Vyhláška, která byla přijata v  roce 2011, měla 
herny od 1.  ledna 2015 zcela zakázat a k tomu 
teď nedojde,“ vyjádřil se zastupitel Petr Valihrach 
a  dodal: „Kamenné herny jsou společensky  
vysoce nebezpečný jev, který již zdecimoval ne-
jednu rodinu. Patologické hráčství má v Kyjově 
bohužel nadále zelenou.“
„Já bych jenom možná doplnila, že tady se ar-
gumentuje zákonem, který se stále ještě formuje 
a o němž nikdo ještě neví, v  jaké podobě bude 
parlamentem a senátem schválen. Doufáme, že 
přinejmenším bude dodrženo koaliční usnesení, 
že pokud od příštího roku nebude schválen celo-
republikově plošný zákaz, město Kyjov skutečně 
herny naprosto úplně omezí,“ doplnila zastupitel-
ka Bára Lungová.
„Byl jsem a stále budu odpůrcem hazardu. Mu-
sel jsem ale uznat argumenty oponentů, kteří se 
oprávněně ptají, proč rušit něco, co stejně do 
roka zanikne. A  kdyby náhodou zákonodárci 
podlehli tlaku herní lobby, pak je tu pojistka, kte-
rou máme v koaliční smlouvě. Ta jasně říká, že 
hazard v Kyjove končí k 31. 12. 2015. Naopak 
jsme vyřešili dlouholetý vřed v  podobě zániku 
non-stop provozu,“ doplnil starosta František 
Lukl.

(vh)

ilustrační foto

První miminko
překvapilo váhou
i datem porodu
Není neobvyklé, když první kyjovské miminko při-
chází na svět až týden či dva po Novém roce. Le-
tos to stihlo už 2. ledna. Prvním občánkem Kyjova 
se pro rok 2015 stává Agáta Kudláčová. Rodiče 
čekali, že bude jako vánoční dárek narozená pod 
stromeček, nakonec si příchod na svět o  nějaký 
ten den protáhla. „Čekali jsme to na Štědrý den, 
takže mě vůbec nenapadlo, že bychom mohli být 
první Kyjovjáci. Narodila se nám holčička, jmenuje 
se Agáta Kudláčová. Míry nás překvapily – 4,10 
kilogramů, 53 centimetrů. Byl to nepopsatelný 
zážitek. Je to nepředstavitelné štěstí. Máme už 
druhé miminko, i  první byla holčička. Jmenuje se 
Žofie,“ řekla šťastná maminka Marcela Hinerová. 
Zatímco tatínek doma hlídal dvacetiměsíční dceru, 
maminka Marcela v  porodnici převzala gratu-
lace od starosty Kyjova, který předal symbo-
lických deset tisíc korun a  květiny. Připojila se 
i  ředitelka nemocnice a  primář oddělení, který je 
s  daty porodnice za minulý rok spokojený. „Měli 
jsme obavy. Celospolečenským trendem je po-
kles porodů. Měli jsme výkyvy. Byly měsíce, kdy 
bylo víc, jindy méně. Nakonec jsme dosáhli ten 
náš tradiční kyjovský tisíc. V  minulém roce to 
bylo 1007 a  v  tomto roce 1001 porodů, z  toho 
528 chlapečků a  ostatní děvčátka, uvedl primář 
Július Maruška s  tím, že jednoznačně stoupá 
i v Kyjově věk rodiček. Většina jich má více než tři-
cet let, čtyřicátnice nejsou výjimkou.

(vh)
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a jak to vidí Facebook?
www.facebook.com/MestoKyjovOficialniProfil  •  www.facebook.com/kyjov

To se mi líbí · Přidat komentář · Sdílet

otvírací doba
nočnícH podniKů

• Chceme Vás upozornit, že otevírací doba 
všech podniků v Kyjově bude pouze do 2. 00. 
Ne, opravdu to není sranda, ale pravda. Radě 
města Kyjov se to po dlouhém snažení opravdu 
povedlo a  v Kyjově si můžete zajít maximálně 
na večeři, do kostela a spát. Nezapomínejte, že 
i když si budete chtít uspořádat v nějakém pod-
niku soukromou oslavu či svatbu, tak do 2.00.
O co vlastně v Kyjově jde? Ze začátku šlo pou-
ze omezit hazard, potom zrušit nonstop bary 
kvůli pochybným lidem (feťákům) a  nakonec 
změna provozní doby pro všechny podniky 
v Kyjově! Proč má někdo doplácet na to, že si 
Kyjov nemůže už dlouhá léta poradit s feťáky? 
Je spousta podniků v  Kyjově, které automaty 
nemají a  hazard nepodporují (viz Tropic bar). 
Ale musíte si uvědomit, že výjimky se neudělují, 
takže samozřejmě i veškerý folklor a zábava na 
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hody budou vždy jen do 2.00. Tak jen doufejme, že 
se nezačnou ti pochybní lidé shromažďovat v par-
ku, to by musel být samozřejmě vykácen a  ihned 
srovnám se zemí.

• Zastupitelům města. Uvažoval někdo z  Vás, 
než jste přijali tuto hloupou regulaci, že bude léto 
a  v  létě bývá i  v  noci teplo a  lidé tedy nebudou 
chodit ve 2 hodiny ráno domů? Místo toho se bude 
pít na náměstí, v parku a na různých lavičkách po 
Kyjově. Z toho bude plynout hluk obtěžující obyva-
tele Kyjova, povalující se odpadky po městě atd. 
Nechtěli jste se tomuto vyhnout?

Kdybyste měli možnost
odstranit z Kyjova jednu 
věc, jaKá by to byla?

• Parkoviště z  náměstí - Rozšířit zatáčky u  KB 
a  u  drogerie - Placené stání kdekoliv v  Kyjově - 
Areál bývalé mlékárny (škoda, že bývalé) - Feťáci 
na zahrádkách za Penny  - Určitě tu šílenou kašnu 

- Kočičí hlavy z náměstí - Automaty - Autobusák 
by chtěl rekonstruovat…

• Před 15 lety zrušili parkoviště z  náměstí ve 
Vyškově a až loni jim docvaklo, jaká to byla bl-
bost. Parkoviště se vrátilo, bohužel už pozdě. 
Většina obchodníků je pryč, zůstali jen vietnam-
ští spoluobčané, nějaká banka a  obecní úřad. 
Moc pěkné náměstí „skoro jako u nás v Kyjově“ 
zeje prázdnotou a nikde ani noha.

• Když dáte parkoviště z náměstí, tak kam chce-
te přesunout parkování? Já bych spíš navrhoval 
napřed vybrat dotaci a  postavit v  Kyjově par-
kovací dům. Nejlíp mezi skateparkem a radnicí. 
Místo toho parkoviště, co tam je. A pak teprve 
můžeme zrušit.

Kompletní diskuzi a další najdete
na facebookovém profilu města Kyjova

i fanouškovském profilu Kyjov.

Z našeho města

slavnostní ocenění 
Městské knihovny 
Kyjov v rámci Jiho-
moravského kraje
Ve čtvrtek 11.  prosince  2014 se uskutečnilo se-
tkání knihovníků a zřizovatelů knihoven v Moravské 
zemské knihovně v rámci prvního ročníku oceňová-
ní profesionálních knihoven Jihomoravského kraje 
2014. Městská knihovna Kyjov získala ocenění 
za nadstandardní rozvoj veřejných knihovnických 
a informačních služeb v obci a podporu kulturního 
a společenského života.
Knihovna dlouhodobě nabízí kvalitní činnost v ob-
lasti kultury a  vzdělávání ve městě, její klíčovou 
aktivitou je realizace zpracovávaných projektů 
a  výrazná podpora tvorby regionálních osobností 
jako nositelů lidových tradic Kyjovska. Knihovna 
ukazuje na spisovatele, historiky, malíře a kulturní 
osobnosti Kyjovska, kteří si zasluhují úctu a  re-
spekt za vykonanou literární činnost, ale i morální 
a společenské postoje a dovedou odolat dnešnímu 
konzumnímu způsobu života. Těmto lidem je vlast-
ní pevné ukotvení, cit a  láska. Stále více čtenářů 
a návštěvníků knihovny tyto hodnoty nachází právě 
v knihovně. Ocenění z rukou Jiřího Němce, radní-
ho odboru kultury a památkové péče Jihomorav-
ského kraje a  z  rukou ředitele Moravské zemské 
knihovny Tomáše Kubíčka převzala za kyjovskou 
knihovnu ředitelka Marie Ježková. Moravská zem-
ská knihovna ocenila současně i zřizovatele Město 
Kyjov. Ocenění převzala Ilona Slaninová, vedoucí 
Odboru sociálních věcí, školství a kultury.

(red)

foto archiv knihovna

Informace z jednotky sboru dobrovolných 
hasičů města Kyjova

Vánoční košt vín v Bohuslavicích
Prožít vánoční svátky v  kruhu svých blízkých, to 
je jistě samozřejmostí pro mnohé z nás. Ale spojit 
je i se společenskou akcí, třeba vánočním koštem 
mladých a  svatomartinských vín, to se samozřej-
mostí teprve stává. V  pořadí třetí ročník besedy 
u cimbálu s koštem mladých vín se konal v sobotu 
27. prosince v Bohuslavicích a byl velmi úspěšný, 
což potvrzují samotní organizátoři a  téměř dvě 
stovky spokojených návštěvníků. Ti mohli ochutnat 
přesně 160 vzorků mladých a  svatomartinských 
vín nejrůznějších odrůd jak od místních vinařů, tak 
od velkých výrobců z Kyjovska i širšího okolí. A ač-
koliv se jednalo o  vína mladá, kvalita vánočního 

koštu o nic nezaostávala za tradiční jarní výstavou 
vína. Díky faktu, že vína nebyla hodnocena, vytra-
tily se rázem soutěživé ambice a  návštěvníci tak 
v tomto klidném duchu mohli strávit jeden z vánoč-
ních večerů nad sklenkou vína s přáteli a známými. 
Náladu večera ještě umocnila CM Hradisko díky 
melodiím, které zazněly k  poslechu i  tanci. Snad 
se tato příjemná atmosféra vryla všem pod kůži 
a vánoční košt v Bohuslavicích se tak brzy stane 
tradicí. Organizátoři tímto děkují všem vinařům za 
dodané vzorky a sponzorům za podporu.
 

Demižonek, přátelé vína z Bohuslavic

Začátek nového roku je vždy časem, kdy se kaž-
dý zamýšlí nad rokem uplynulým, co se podařilo či 
nepodařilo, co vše se událo a co dalšího nás čeká. 
Jinak tomu není ani ve výjezdové jednotce dobro-
volných hasičů města Kyjova.
Událostí v roce 2014, ke kterým jednotka vyjížděla, 
bylo celkem 47. Převažovaly především požáry ve 
volném prostoru, tedy pole, lesy a meze, dále po-
žáry rodinných domů, průmyslových objektů a do-
pravních prostředků. Do statistik se zapsalo také 
několik technických pomocí jako je likvidace ne-
bezpečného hmyzu, čerpání vody ze zatopených 
objektů a  odstraňování spadlých stromů a  větví 
po velkých větrech. Jednotka se také jako každý 
rok zúčastnila i  v  tomto roce několika taktických 
cvičení, které připravili kolegové z Hasičského zá-
chranného sboru, ale i  několika vlastních cvičení, 
které si členové výjezdové jednotky sami připravují. 
Naše práce a technika byla také prezentována na 
přednáškách v  mateřských školách a  při akcích 
pod záštitou města Kyjova.
Jednotka má nyní k dispozici tři výjezdová vozidla, 
která jsou stále připravena. Páteř výjezdových vo-

zidel tvoří Cisternová automobilní stříkačka CAS 
24 na podvozku Tatra T 815 4x4, dále dopravní au-
tomobil DA 8 Iveco Daily a nejstarším vozidlem je 
automobilový žebřík AŽ 30 na podvozku Ifa W50 L. 
Členů ve výjezdové jednotce je celkem 20 a tito se 
pravidelně střídají 24 hodin denně v držení pohoto-
vostí v místě svého bydliště.
Kolik výjezdů a jaké překážky na nás v roce 2015 
čekají nikdo přesně nedokáže říct, přesto však jsou 
členové i s technikou 24 hodin denně připraveni na 
jakýkoli výjezd v Kyjově a jeho okolí.

Tomáš Lupač, zástupce velitele JSDH
www.hasicikyjov.webnode.cz.

foto archiv hasiči
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POLICEJNÍ STŘÍPKY

VYPILI a nezaPLatILI
Na kamerovém záznamu zachytili pracovníci 
Kauflandu postarší dvojici, jak vypila krabici džu-
su, kterou vrátila do regálu. Telefonicky to ohlá-
sili strážníkům. Muž a žena ve věku třiasedmde-
sát a dvaasedmdesát let se po příjezdu hlídky ke 
všemu doznali. Dostali pokutu.

ZaDržENÍ OSOBY V PáTráNÍ
Při běžné kontrole Jungmannovy ulice zpozoro-
vala hlídka nabourané stojící vozidlo, ve kterém 
ovšem seděl řidič a několik dalších spolujezdců. 
Bližší kontrola ukázala, že vozidlo je technicky 
nezpůsobilé k  provozu. Dále bylo při lustraci 
všech osob ve vozidle zjištěno, že se zde na-
chází několik osob v pátrání a na jednoho z nich 
je dokonce vydán zatykač. Strážníci ihned při-
volali hlídku Policie ČR, která si celou věc i  se 

zadrženými osobami převzala k dalšímu šetření.

agrESIVNÍ PaCIENT a JEHO POKuS O úTěK
O pomoc s agresivním pacientem požádala ky-
jovské strážníky nemocnice. Urgentní telefonát 
hovořil o  značné agresi a  vulgárních urážkách. 
Agresivita pacienta se stupňovala i  po příjezdu 
hlídky, která se vzápětí dostavila na místo. Po 
chvíli se čtyřiadvacetiletého mladíka ze Zlína ov-
šem podařilo uklidnit.
Následoval odjezd hlídky z nemocničního areálu, 
ale ne na dlouho. Další telefonát z nemocnice na 
sebe nenechal dlouho čekat. Šlo o stejného pa-
cienta, který pro změnu tentokrát utekl lékařům 
a to oděn pouze v plence. Útěk naštěstí netrval 
dlouho a pacienta se podařilo brzy najít a dopro-
vodit zpět na ošetřovnu.

Z našeho města

student gymnázia 
sestrojil funkční 
3d tiskárnu
Vyrobit si specializovaný prototyp dnes nemusí být 
nemožné. Stačí použít 3D tiskárnu. O její sestrojení 
se pokusil i student Klvaňova gymnázia – úspěšně. 
Matouš Hýbl totiž patří mezi výjimečné studenty. 
Když mu bylo teprve 13 let, soutěžil se studenty 
vysokých škol v  robotické soutěži, už tehdy bylo 
jasné, že je mimořádně nadaný.
„Jedná se o  3D tiskárnu, která vychází z  projek-
tu Ripre, což je projekt, který se zabývá výrobou 
replikovatelných 3D tiskáren. Tady tato je nejroz-
šířenější 3D tiskárna pro hobby použití. Autorem 
je Josef Průša, který se tímto zabývá,“ objasnil 
Matouš s tím, že právě k tomuto typu je dostupná 
veškerá dokumentace. „Díly, rozměry tyčí, všeho. 
Když to chci sestavit, tak si seženu někoho, kdy 
už tu tiskárnu má, který mi vytiskne ty základní 
díly sestavené. Pak navštívím železářství, elektro 
a můžu tu tiskárnu sestavit,“ shrnul student, jako 
by šlo o něco jednoduchého a přirozeného. Roz-
hodně nestačila jen dostupná dokumentace, jak by 
se mohlo zdát. K  sestavení musel Matouš využít 
své technické znalosti například s programováním 
modelů ve specializovaných programech.
„Máme několik mimořádných studentů, mezi kte-
ré Matouš patří. Na soutěži robotů se seznámil 
s panem Průšou, který mu vnukl myšlenku na 3D 
tiskárnu a  díky finanční pomoci z  naší školy měl 
možnost ji sestavit. Je velmi šikovný a  hloubavý 
student. Věřím, že o  něm ještě uslyšíme,“ uvedla 
ředitelka Klvaňova gymnázia Renáta Soukalová.
Sestavená 3D tiskárna umožňuje vyrobit si díly na 
míru. Když je třeba specializovaný díl, který není 
k  dostání v  obchodech, Matouš si ho navrhne 
a vytiskne. „3D tiskárny se používají v prototypové 
výrobě. To znamená, že když firma potřebuje něja-
ký prototyp krabičky, tak je pro ni mnohonásobně 
levnější a rychleji si tu krabičky vytisknou, než si za-
dávat výrobu, která by se prodražila,“ nastínil využití 
přístroje nadaný student, který se po sestavení 3D 
tiskárny věnuje vývoji aplikací pro mobilní telefony.

(vh)

gymnazisté hrají
na piano v jídelně
Projekt Piána na ulici se už několik měsíců pomalu 
ale jistě šíří do dalších a dalších měst po České re-
publice. Od léta loňského roku na něj mohou veřej-
ně hrát i v Kyjově přímo na náměstí oproti kostelu 
Nanebevzetí Panny Marie. A  přibyl k  němu klavír 
další – v  jídelně Klvaňova gymnázia a střední od-
borné školy zdravotnické a sociální.
„Řešili jsme otázku, co s klavírem, který byl na bý-
valém internátě zdravotnické školy. Přímo se na-
bízelo využít ho při tomto účelu. Tak se ocitl klavír 
v jídelně, kde je volně přístupný studentům a ti na 
něj ve volných chvílích o přestávkách hrají, využí-
vají ho ke své zábavě,“ informovala ředitelka školy 
Renáta Soukalová. V  jídelně školy se mohou tak 
ukázat studenti umělecké školy znalí hry na piáno, 
ale i amatérští hráči.

(vh)

Kompletní edice Velké dějiny zemí
Koruny české v Městské knihovně Kyjov
Vydavatelský projekt je srovnatelný s  vydáním 
Ottova slovníku naučného. Jednotlivé díly rozsáhlé 
edice - 15 tematických dílů v 19 svazcích - nava-
zují na nedokončené dílo Františka Palackého. Na 
čtenáře čeká celkem 13 628 stran, 2 819 obrázků, 
161 map, bohatý rejstříkový a  obrázkový aparát. 
První svazek díla vyšel již v roce 1999.
Na základní edici navazuje samostatná řada te-
maticky specializovaných publikací, a to díla s ná-
zvem Architektura, Cestovatelství, Lidová kultura, 
Zločinnost a  bezpráví. Připravuje se Matematika 
a přírodní vědy I. + II. a Hudba.
Svazky začaly vycházet na přeskáčku podle toho, 
jak je autoři dodávali. Někteří kolegové přinášeli 
svá díla dříve, než je dodali ti, již měli psát před-
chozí období, někteří až v průběhu práce zjišťovali, 
že jim práce na syntéze nevyhovuje nebo že jsou 
svázáni různými funkcemi a granty. Ti nám po vy-
pršení termínů smluv sdělovali, že svá díla nemají 
hotová a že na nich pokračovat nebudou.
Hledali jsme tedy autory jiné. Některým nestačil 
prostor vymezený pro období, jež měli ve svém 
díle zpracovat, takže jsme ve čtyřech případech 

museli vydat svazky a a b. První svazek tedy vyšel 
v  roce 1999 a poslední autoři odevzdali ke konci 
roku 2013.“ (Ladislav Horáček, nakladatel Paseka)
Proč končí edice rokem 1945? Otázkou pro další 
pokračování stávajících svazků zůstává problema-
tika věcného zpracování poválečných historických 
studií. Pohled na současné dějiny moderní doby je 
tak dále budoucí prací současných mladých his-
toriků. Tento nejrozsáhlejší knižní projekt národní 
historiografie získal vítěznou cenu Magnesia Litera 
2014 v kategorii nakladatelský čin.

Zuzana Jurkovičová

Obyvatelé mohou na internetu hlásit závady
Nefunguje osvětlení ve vaší ulici, zmizel odpadkový 
koš, objevili jste spadlý strom nebo třeba černou 
skládku? Využijte hlášení závad. Tuto možnost zří-
dila radnice na svých webových stránkách.
„Město spustilo webovou aplikaci hlášení závad, 
které je na internetových stránkách města Kyjova 
ve  žluté horizontální liště nahoře, kde obyvatelé 
mohou dávat připomínky k městskému mobiliáři, ke 
kvalitě, případně nefunkčnosti veřejného osvětlení, 
veřejné zeleně a záležitostí, které se týkají běžných 
oprav a  údržby. Následně v  rámci systému tyto 
závady dostanou k  řešení pracovníci technických 
služeb, kteří budou informovat o  jejich řešení,“ 
vysvětlil novinku tajemník kyjovské radnice Milan 

Jagoš. Systém umožňuje nejen škody nahlásit, ale 
také sledovat, jak probíhá jejich řešení. Aplikace se 
ovládá velmi jednoduše. Nahlásit škodu lze s uži-
vatelským přístupem k internetu.
„Aplikace umožňuje přímo klikat na mapě, čili je 
vidět, kde se daná závada stala. Umožňuje vložit 
i  fotografie,“ dodává tajemník. Upozornil také na 
to, že vkládající by měli uvést i svůj e-mail. Mnohdy 
je totiž třeba celou záležitost ještě vysvětlit.
Aplikaci funguje už více než dva měsíce. Její vy-
hodnocení následně ukáže, zda ji obyvatelé sku-
tečně využívají. Aplikace hlášení závad stojí radnici 
přibližně 6 tisíc korun ročně.

(vh)

foto zdroj google.cz



/ únor 2015

strana 6

Z našeho města

O stezKÁCH
V  zimě je den ještě krátký a  není proto čas na 
daleké výlety. Když se chceme nadýchat trochy 
čerstvého vzduchu, volíme spíše menší procház-
ku v  okolí domova. Podle mapy by se zdálo, že 
i  v Kyjově máme na výběr z  řady možností. První 
lednovou neděli jsme se tedy ještě s několika další-
mi přáteli vypravili do Kostelce a připojili ke skupině 
místních, vedených paní starostkou Lochmano-
vou. Severní směr jsme nezvolili náhodně, vycház-
ka se konala v rámci projektu „Ideme za súsedama 
hore rolama - Podpora setkávání a  průchodnosti 
v  krajině spojující čtyři obce na Kyjovsku“ a  my 
chtěli načerpat inspiraci i povzbuzení pro podobné 
snahy kolem našeho královského města. Nechci 
se však rozepisovat o  projektech mikroregionu 
Moštěnka, i když aktivity Kostelce, Hýsel, Moravan 
a Čeložnic v okolní krajině jsou určitě hodné násle-
dování. Dnes se chci jen zastavit na cestě.
Tedy spíše na místě, kde ještě před pár týdny 
vedla. Jaké totiž bylo naše překvapení, když jsme 
chtěli z  Jasné hory sejít na cyklostezku směrem 
k Bohuslavicím a polní cesta, zakreslená ve všech 
mapách, najednou nebyla. Jen velké širé rodné 
lány, zorané pěkně až k  remízku. Nebyl to toho 
dne bohužel jediný případ. I další cesty, dokonce 
značené, nenasytné traktory okousaly až na dřeň, 
takže jsme se jen s obtížemi probíjeli bahnitým te-
rénem. Že nějaký „dobrák“ rozoral i cestu, po níž 
vede vyhledávaná trasa červené značky z  Bohu-
slavic na hřeben Chřibů, jsem si všiml už koncem 
října. Možná se teď zeptáte : proč tolik povyku pro 
polní cestu? Myslím si, že tento zážitek vypovídá 
o naší době mnohem víc, než by nás na první do-
jem napadlo.
Staré stezky, po kterých po tisíciletí lidé procházeli 
krajinou, jsou totiž „klíčem k zámku domova“, jak 
výstižně napsal ve své krásné knize Duše krajiny 
významný český geograf Radan Květ. Podle něj 
se právě díky stezkám zakořenil pocit domova do 
myslí našich předků. Ve starší době kamenné ne-
měli lidé patrně trvalé celoroční sídlo a  trasa, po 
níž opakovaně procházeli, v nich musela vzbuzo-
vat pocit něčeho blízkého, důvěrně vnímaného. Až 
první zemědělci, kteří k  nám přišli z  jihovýchodu 
zhruba před sedmi tisíci lety, se právě u těchto ste-
zek trvale usazovali a zúžili domov na jediný bod.
Síť stezek vytvářela v  krajině osu dění, přenášely 
se po nich nejen náklady, ale i myšlenky. V dobách 

předkřesťanských měly stejně jako celá krajina po-
svátný charakter, za zvlášť významné byly považo-
vány jejich křižovatky, které se už tehdy označovaly 
skupinou stromů. Ve středověku, kdy hustota ste-
zek spojujících jednotlivé obce dosáhla vrcholu, vy-
rostly na jejich křížení nové symboly, kříže a kaplič-
ky. K jejich zániku začalo docházet od osvícenství, 
nejprve budováním císařských silnic a  železnice, 
v minulém století dokončením sítě okresních silnic. 
Zanikla a byla zapomenuta nejen jejich funkce, ale 
i řada stezek samotných.
Dnes stále častěji hledáme naše kořeny. Cesty, po 
nichž chodívali naši předkové, patří k těm nejstar-
ším a  nejhlubším. Chovejme se k  nim proto tak, 
aby nám vydaly své tajemství. A aby po nich mohly 
chodit i generace po nás.

Libor ambrozek

Čerstvě rozoraná cesta mezi Kostelcem 
a Bohuslavicemi

Kolem kaple sv. Barbory dřív vedla cesta 
spojující Mistřín se Sobůlkami

Bývalá cesta ze žeravic do Osvětiman

foto autor

Město Kyjov 
na veletrhu 
regiontour v Brně
Nejvýznamnějším veletrhem cestovního ru-
chu, na kterém se Kyjov každoročně před-
stavuje, je rozhodně Regiontour. Letos ho 
město využilo k  prezentaci své nejvýznam-
nější události – Slováckého roku.
Návštěvníci ale nepřijíždějí do Kyjova jen na 
jednorázové akce, ať už jsou sebevýznam-
nější, ale po celý rok. K dispozici je pro ně 
celá řada služeb i  zajímavých míst. Jedna 
z  nejlákavějších věcí na Slovácku je zdej-
ší gastronomie, ať se to týká nápojů nebo 
krajových potravin. Na veletrhu uvedli před-
stavitelé krajů na trh turistického průvodce 
Gastronomie a  folklor Moravy a  Slezska, 
který vyjde v nákladu 40 tisíc kusů. Jde už 
o desátý společný materiál moravských krajů.

(red)

foto archiv město



/ únor 2015

strana 7

Sociální oblast

placená inzerce

stará kola mohou 
posloužit dětem
v gambii
Kola pro Afriku organizuje společnost z  Ostravy 
ve spolupráci s dobrovolníkem Janem Hladkým ze 
Ždánic (tel. 737 871 316) a OS Omega plus z Ky-
jova. Žádáme spoluobčany o darování pojízdných 
kol všeho druhu. Tyto budeme shromažďovat ve 
středisku Omega ve dvoře ve Svatoborské ul. 27, 
nejlépe během úterků a  nebo i  jindy po domluvě 
na mobilu 731 402 095. Podrobnější informace 
o projektu Kola pro Afriku sdělí hlavní koordinátor 
Roman Psolda z  Ostravy (tel.: 605 418 456). Dě-
tem do Gambie bylo již ve čtyřech kontejnerech 
předáno 3 179 kol, které jim půjčují místní školy, jež 
za kola odpovídají. Cíle v projektu v Gambii jsou: 
umožnit chudým dětem v Africe cestu do vzdálené 
školy, podpora vzdělání a  motivace k  úspěšnosti 
žáků a studentů ve škole, podpora soběstačnos-
ti jednotlivých obdarovaných škol – tréningový 
program pro africké servisní techniky kol, učitele 
a studenty, tzn. zajištění dlouhodobé udržitelnosti 
celého projektu.

OS Omega plus

děti sbírají plastová víčka, aby pomohly 
nemocnému spolužákovi
Lukáš Polášek je v současné době žákem 7. roč-
níku ZŠ Kyjov, Za Humny 3304. Do školy ale už 
druhý rok nemůže, protože trpí velmi těžkou ne-
mocí, která vyžaduje dlouhodobou a  finančně 
náročnou léčbu. Prodělal už také mnoho operací. 
Většinu času tráví na onkologii v brněnské nemoc-
nici. V současné době je odkázaný na vozíček, ale 
nevzdává to… Spolužáci Lukáše podporují, když 
to jeho zdravotní stav dovoluje, tak ho navštěvují. 
Sami přišli s nápadem sbírat pro Lukáše plastová 
víčka, aby mamince pomohli s  úhradou finančně 

náročné léčby. Se sběrem pomohly také jiné školy 
– ZŠ Vlkoš a ZŠ Strážovice. Celkem jsme nasbírali 
11 pytlů víček (175 kg). Předání nasbíraných víček 
jsme naplánovali spolu s Mikulášskou besídkou na 
pátek 5. prosince. Lukáška jsme do školy přivez-
li, předali mu dárek od Mikuláše a plastová víčka. 
Mamince škola pomohla odvézt víčka do výkupu 
v Uherském Brodě. Děkujeme všem, kteří Lukáš-
ka podpořili. Sběr pokračuje dále, pomozte dobré 
věci. Sběrným místem je kmenová škola žáka - MŠ 
a ZŠ Kyjov, Za Humny 3304, 8. třída.

Lenka Šimečková, MŠ a ZŠ Kyjov

tříkrálová sbírka 2015 byla rekordní
Tříkrálová sbírka, která se každoročně koná o prv-
ních dvou víkendech v roce a při níž zpravidla mrz-
ne „až praští“, letos – podobně jako loni proběhla 
za téměř jarního počasí. Už tradičně je zahajována 
slavnostním požehnáním a  rozesláním koledníků 
arcibiskupem Janem Graubnerem. Toto se letos 
uskutečnilo pro jižní část olomoucké arcidiecéze 
v  pátek 2.  ledna v  Kostele sv. Ducha ve Starém 
Městě u Uherského Hradiště.
Přestože můžeme mít zvláště v poslední době čas-
tokrát pocit, že ve společnosti zlo převažuje nad 
dobrem, že staletími ověřené mravní hodnoty se 
dnes „nenosí“, jsou znevažovány a k smíchu, když 
potom přijde povodeň či jiná živelná pohroma nebo 
jako teď Tříkrálová sbírka – jsme opětovně svěd-
ky toho, že opak je pravdou. Že cizí neštěstí není 
lidem lhostejné a  že neváhají poskytnout pomoc. 
Toto nás naplňuje nadějí i optimismem do budouc-
na, že skrze Tříkrálovou sbírku budeme moci po-
máhat všude, kde je třeba, i my, pracovníci charity.
Také letos byla sbírka velmi úspěšná, ba co víc – 
její výtěžek byl opět rekordní a činil 1 033 856 Kč. 
Z  toho v Kyjově se vybralo 247 039 Kč a  také le-
tos při sbírce koledníci odvedli obrovský kus práce 

v terénu. A co bylo hlavní – také letos měli možnost 
sdílet společnou radost nejen z  šíření betlémské 
zvěsti, ale ze vzájemného obdarovávání se. Děku-
jeme všem, kdo se na přípravě, organizaci a  rea-
lizaci sbírky jakýmkoliv způsobem podíleli. Zvláš-
tě děkujeme koordinátorům, vedoucím skupinek 
a  samotným koledníkům, bez nichž by se akce 
takového rozsahu nedala vůbec uskutečnit. Velký 
náš dík patří TV Slovácko za spolupráci a propa-
gaci sbírky. A  především děkujeme dárcům, kteří 
neváhají do sbírky přispět a svým finančním darem 
tak pomáhají budovat společné charitní dílo.

Vladimír Měchura, ředitel Charity Kyjov

Omega Plus - nález Šperku.
V  blíže neurčené době v  roce 2014 byl do 

Omegy předán oděv, ve kterém se nalezl 

zlatý řetízek s  přívěskem. Cena řetízku 

dle paragonu vystaveného 26.  5.  2010 

v Družstvu Granat v Turnově činila 2565 Kč. 

Přívěsek byl zakoupen 29. 1. 2008 v Liberci 

za 480 Kč. Žádáme případné majitele, kteří 

věrohodně popíší přívěsek a  řetízek, aby se 

přihlásili na mobil 731 402 095 k projednání.
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Jubilanti
Josef Zbořil 95 let
František Kvarda 91 let
Julie Strýčková 90 let
Maria Šimíková 90 let
František Vašíček 90 let
Božena Letaši 90 let
Marie Baščanová 85 let
Jarmila Řihánková 85 let
Vlastimil Dufek 85 let
Agneša Šťastná 85 let
Věra Domanská 80 let
Anděla Briešťanská 80 let

Jaroslav Gregorovič 80 let
František Maděryč 80 let
Marie Hudečková 75 let
Růžena Marčíková 75 let
Antonín Novák 75 let
Terezie Palečková 75 let
Vladimír Šmíd 75 let
Ivan Bartoš 75 let
Jindřiška Doktorová 75 let
Jaromír Martinek 75 let
František Vaněk 75 let

narození
Robin Slavík 26. 12. 2014
Andreas Toman 30. 12. 2014
Elias Mikulica 20. 12. 2014
Boris Bayer 12. 12. 2014
Magdalena Jagošová 16. 12. 2014
Beáta Džuberová 19. 12. 2014

Úmrtí
Ladislav Pluháček 11. 10. 1948 – 13. 12. 2014
Libuše Hulová 12. 7. 1928 – 30. 11. 2014
Štěpánka Lupačová 26. 12. 1923 – 4. 12. 2014

sociálně-psychiatrické
centrum Fénix

Přednáška pomůže 
mít rád sám sebe
Na březen připravuje centrum Fénix přednášku 
Mirky Resslerové se zajímavým tématem – Sebe-
láska. Jak se příchozí dozví, láska k sobě je základ 
vnitřní spokojenosti a kvalitních vztahů.
Většina z  nás vyrostla v  přesvědčení, že mít rád 
sám sebe je ošklivé. Je čas to změnit. Nenechejte 
se ovlivňovat, nenechejte se manipulovat. Jděte si 
za svými sny, i když je nikdo ve vašem okolí nechá-
pe. Převezměte plnou moc nad svým životem. Jen 
díky tomu může být váš život plný radosti, štěstí 
a  zdraví. Začněte pěstovat zdravou sebelásku 
a váš život se jako zázrakem začne měnit.
Na této přednášce se dozvíte, jak to vědomě změ-
nit a vytvořit tak svobodnější a láskyplnější vztahy, 
jak žít život v hojnosti bez závislostí a očekávání, 
bez hodnocení a posuzování.
Mirka Resslerová je léčitelkou, terapeutkou, ces-
tovatelkou, intuitivní průvodkyní šamanskými ritu-
ály i  životem, lektorkou seminářů, organizátorkou 
léčebných pobytů u moře v Chorvatsku, Itálii, za-
kladatelkou alternativního centra Cestou životem.
Přednáška se uskuteční 11.  března od 17.00 do 
19.00. Přihlášky na www.cestouzivotem.cz, tel.: 
777 557 823, e-mail: cestouzivotem@email.cz.

(red)

Sociální služby, centrum vzdělávání, psychi-
atrické služby, krizová intervence - volejte! 
Urbanova 625/8 (naproti letního kina), 
697 01 Kyjov, 602 699 146 a  776 584 761, 
www.fenix-centrum.cz.

• Kurz asertivity probíhá každé pondělí.
Info: 606 777 669 Bohuslava Šibalová

• Podpůrná terapeutická skupina pro abstinu-
jící závislé probíhá každé první pondělí v měsíci 
od 18. 00.

• Relaxace pro veřejnost. Využijte možnosti 
a přijďte si zarelaxovat - každý týden v úterý od 16.00, 
a  od 17.00 (nutno se předem objednat na tel.: 
606 777 669).

• One Brain pro veřejnost. Cíleným uvolněním 
emočních bloků přestanou vaše chování ovládat 
skryté motivace, strachy a  obavy. Chcete změnit 
svůj další život? Facilitátorka Radka Galanová, tel. 
720 504 902.

• Poradna pro zdravou rodinu. Individuální po-
radenství, individuální, párová a  rodinná terapie, 
biorezonanční metoda, workshopy a programy na 
klíč pro skupiny a kolektivy, setkávání s meditací, 

Příprava slováckého roku zaměstnává desítky lidí
Celosvětově známý folklorní festival Slovácký rok 
už několik měsíců zaměstnává desítky lidí, kteří se 
podílí organizačně i  programově na jeho přípra-
vě. Jeho propagační materiály představil i  veletrh 
cestovního ruchu v Brně - Regiontour. Na přípra-
vě se už měsíce předem podílejí desítky lidí, kteří 
jak v programu, tak organizačně připravují město  
Kyjov na obrovský nápor účinkujících i turistů.
„Posledně jen v průvodu byly čtyři tisíce účinkují-
cích. Budou tam zapojeni opravdu všichni z celého 
Kyjovska a Ždánicka, to tvoří základ. Účinkujících 
a  souborů neustále přibývá. Je jich opravdu tolik 
a nabídka je tak velká, že opravdu autoři kolikrát 
všechny nemůžou přijmout,“ říká předseda progra-
mové rady Jiří Petrů.
„Jsou dva základní orgány, které připravují Slovác-
ký rok. Po stránce programové je to programová 

rada, do které ze strany radnice nezasahujeme. 
Radnice a  její lidé jsou zastoupeni ve štábu, který 
má na starost organizační záležitosti technického 
charakteru, financování, zázemí a jiných záležitos-
tí,“ objasnil starosta města František Lukl. Podle 
něj se zástupci radnice momentálně zaobírají 
umístěním obrazovek, aby například i  na náměstí 
mohli příchozí diváci a návštěvníci sledovat to, co 
se děje na letním kině a jiných scénách. Pomoci to 
může i při Jízdě králů. Z jednoho místa by ji mohli 
lidé celou sledovat.
„Taky řešíme přívod dostatečného příkonu elek-
trické energie. Pro někoho možná banální otázka, 
ale náměstí není dimenzováno na to, aby se tady 
pořádaly koncerty a jiné podobné aktivity. Nicméně 
nechceme zamezit tomu, aby tady jednou za rok, 
jednou z čtyři roky, mohla být velká scéna,“ doplnil 

starosta. Všechno se samozřejmě odvíjí od finanč-
ní situace. V tomto pomáhají i velké firmy regionu. 
Mnohé už odsouhlasily příspěvky. „Vnímají, že fes-
tival dává lidem pozitivní energii, naději a ukazuje 
náš region, který je pak známý nejen v rámci kraje, 
ale v  celém světě,“ uvedl František Lukl a  dodal, 
že v roli ministra se setkal s  lidmi z různých států 
a  pokud znali Kyjov, bylo to díky krojům a  právě 
Slováckému roku.
Již nyní je k  dispozici zdarma programový pře-
hled festivalu. Představeno je v  něm všech při-
bližně třicet pořadů i  s  autory. Vedle pěveckých 
sborů se v  Kyjově v  termínu 13. - 16.  srpna 
představí dechové soubory, cimbálové muzi-
ky, folklorní soubory, sóloví zpěváci, jednotlivci 
v krojích, a to v tradičních i alternativních pořadech.

(vh)

Omluva k článku vydanému v minulém čísle Standing ovation pro laureáty soutěže Concerto Bohemia 2014. Redakce se tímto omlouvá za uvedení 

chybného jména učitele ZUŠ Kyjov Miloslava Pocházky.

odvykání kouření, řešení pro závislosti, alergie, bo-
lesti, akutní i chronické potíže - Mgr. Tomáš Galan, 
terapeut a lektor, tel.: 720 504 640

• Koučink pro veřejnost. Chcete…začít praco-
vat na svém osobním růstu, dosáhnout výsledků 
rychleji a  kvalitněji, mít větší sebevědomí, změnit 
profesi? Profesionální certifikovaný kouč ICF, lektor 
Miluše Těthalová, tel. 607 658 821.
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Vánoce v Domově Horizont
Do Domova Horizont v Kyjově dorazil letos Ježíšek již o dva dny  
dříve, konkrétně dne 22.12. 2014. Měl trochu netradiční - skupino- 
vou - podobu, protože ho zastupovalo rovnou šest osob. Byli to repre-
zentanti firem Tesco Futurum a ABI special, které uspořádaly pro klienty Domova 
Horizont vánoční stromeček splněných přání. Protože v Domově Horizont postu-
pem času přibývá klientů, kteří již nemohou na Vánoce jet k příbuzným, buď proto, 
že již nikoho nemají nebo jsou rodiče už velmi staří, rozhodli se zaměstnanci výše 
zmíněných firem, že uživatelům svátky zpestří tím nejhezčím způsobem. Klienti 
si dopředu Ježíškovi napsali o konkrétní dárek a ten potom opravdu dostali.  
Radost to způsobilo obrovskou, stejně jako exkurze do zákulisí obchodního centra  
Tesco Futurum, kterou naši uživatelé absolvovali již koncem září. Je milé vidět, 
že zaměstnanci firem Tesco Futurum a ABI special mají srdce otevřená i pro cha-
ritativní projekty, za což jim jménem klientů Domova Horizont velmi děkujeme.

Hledáme
PEKAŘKU / CUKRÁŘKU

pro naši provozovnu v Kyjově
Jedná se o částečný úvazek, vhodné i pro

čerstvé penzistky. Informace: p. Michalisko,
tel.: 773 900 307, Region, spol. s r.o., Kyjov

placená inzerce

 
Masarykovo nám. 34, Kyjov, Dům kultury 

 

Dobrá káva 
A je to tu!!  

 
- Neodolatelná 
- V naší čajce čerstvě pražená 
- Jednoodrůdová – plantážní 
- 100% arabika či 100% robusta 
- Pouze u nás nabízená 

- Typicky tradičně kyjovská (…to je ale pitomost   …) 

- Více na www.cajovnagalerie.cz 
- V ceně: 80,-Kč/100g 

 

KÁVA 

novoroční koncert doprovázel večerní mrazík
První koncert nového roku bývá tak trochu výji-
mečný. Od těch ostatních se odlišuje například 
tím, že jej zahajuje vedení města s  přáním všeho 
nejlepšího pro nadcházející období. Připravilo ho 
ve spolupráci se ZUŠ Kyjov, smíšeným pěveckým 
sborem Carmina Vocum a Komorním orchestrem 
města Kyjova.
„Je skvělé, že i v mrazivém počasí si lidi našli ces-
tu na náměstí, aby si poslechli novoroční koncert 
s  přípitkem. Já osobně bych chtěl každému po-
přát, ať ho v  roce 2015 provází skutečně zdraví, 
špetka štěstí a pokud nám každý den vykouzlí ně-
kdo úsměv na tváři, tak to bude nádherný bonus 
do celého roku,“ vinšoval na koncertu místostaros-
ta Kyjova Antonín Kuchař. První část novoročního 
koncertu letos organizátoři směřovali přímo před 

radnici. Novoroční přípitek tak provázel podvečerní 
mrazík.
„Měl jsme takovou myšlenku, že bychom to mohli 
oživit a udělat trošku jinak. Nechci říct, že bych se 
nechal inspirovat úplně Brnem, ale když vidím, že 
tam celý advent hrají ZUŠky, střídají se tam, je tam 
spousta lidí, kterým se to líbí, tak jsme navrhl tuto 
variantu,“ objasnil nové pojetí novoročního koncer-
tu v Kyjově sbormistr Mario Kudela. Vyvrcholením 
slavnostního večera byl hlavní koncert v  kostele 
Nanebevzetí Panny Marie. Tady už přinesly děti 
základní umělecké školy spolu se členy smíšeného 
pěveckého sboru Carmina Vocum a Komorním or-
chestrem města Kyjova i dalšími sólisty večer plný 
novoročních koled a dalších známých melodií.

(vh)
foto David Vyhňák 4x
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DIGITÁLNÍ VÁHY, 
POKLADNÍ SYSTÉMY

Svatoborská 428, Kyjov
(naproti STK), tel.: 518 610 351
www.amedeo.cz (eshop)

Zvyšte prestiž své prodejny

Nově - úřední
cejchování vah

Půjčovna čisticích strojů na čalounění a koberce

Správa a údržba nemovitostí
Úklidová služba Pavla Kohútová Kyjov

Úklid bytových a nebytových prostor
Mytí oken, výloh
Čištění koberců a čalouněného nábytku
Hospodyňské práce

Telefon: 728 933 369      www.uklid.yc.cz      Doprava v Kyjově zdarma

Reklama v Kyjovských novinách

tel.: 777 781 779

Máme pro vás připraveny jak sýry tuzemských farem, tak z celé Evropy.

Otevírací doba: Po - Pá 9.00 - 17.30, So 9.00 - 11.30
fb: Hodonínská-Mikulovská Vemena, mobil: 608 571 211

Sýry kravské, kozí, ovčí, buvolí-čerstvé, plísňové, zrající, parmazán.
Sýry od 2 měsíců až po 5-ti leté sýry.

Domácí máslo, tvaroh, jogurty, mléko a mléčné výrobky z domácích farem.
Brynzu a ovčí produkty ze Slovenska „Zázrivé“.

Francouzské hořčice, čatni, pesta, sušené klobásy a masa - 
klokaní, oslí, kančí, ... Rybí klobásy.

Pralinky a čokolády z domácí čokoládovny. 
Řecké olivy, kvalitní vína a spoustu jiných delikates.



placená inzerce

Lékárna Za Poštou,
Ulice Dobrovského 1361/1a, 69701 Kyjov

Tel.: 530 335 379, e-mail: lekarnazapostou@seznam.cz
www.prvni-lekarna.cz

Odborné kosmetické poradenství zdravotní 
kosmetiky znacky Bioderma, Vichy, Eucerin.

Lékárna 
Za Poštou

ová lékárna
v Kyjově

N

Nakupujte výhodne
za internetové ceny
Otevírací doba: Po-Pá 12:30 - 12:00 | 12:30 - 16:30 h

Výhody 
proc nakupovat v nové lékárne:

internetové ceny na nejoblíbenejsí výrobky
usetríte 30 Kc za recept
bonusy na klientské karty
merení krevního tlaku zdarma
prijímáme stravenky sodexo, unisek
prijímáme platební karty

ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ

ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ

Project Controls, s.r.o., dynamicky se rozvíjející společnost, 
čelní představitel v designu, vývoji a výrobě bezpečnostních 
dílů pro automobilový průmysl.
Pro rozšiřující se výrobní provoz v Kyjově obsazujeme tyto 
pracovní pozice:

 ► Operátorka ve výrobě
 ► Manipulační dělník
 ► Seřizovač výrobních strojů
 ► Shift leader (vedoucí směny)
 ► Team leader (mistr výroby)

Bližší informace poskytneme na tel.č. 518 699 719.
Zájemce žádáme o zaslání písemné žádosti s životopisem 
a dosavadní praxí na adresu:
Project Controls, s.r.o., Za Humny 3301, 697 01 Kyjov 
nebo na e-mail: personalistika@projectcontrols.cz.

POděKOVÁnÍ
Charitní pečovatelská služba Kyjov děkuje panu Josefu Kouřilovi za milé 
obdarování klientů naší pečovatelské služby. Drobné dárky způsobily 
hodně radosti a  my, pracovníci služby, jsme s  nimi zakoušeli chvíle štěstí 
a pohody. Děkujeme.

Ludmila Kloudová, vedoucí Charitní pečovatelské služby v Kyjově
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nemocnou vyléčila 
cesta po Jižní americe
Před lety byla její diagnóza velmi závažná a říkala, 
že potrvá léta, než začne znova chodit a  mluvit. 
Rozhodla se proto podstoupit cestu do Jižní Ame-
riky, kde údajně ví, jak léčit. Dnes Štěpánka Jake-
šová o své cestě poutavě vypráví a stojí přitom na 
vlastních nohách. Přijela i do Kyjova.
„V  roce 2007 jsem velmi těžce onemocněla 
a  prognóza nebyla příjemná. Dostala jsem se 
k  tomu, že v  Jižní Americe je možné se vyléčit 
a posunout. Tam jsem zjistila, že mě to velmi po-
souvá a  obohacuje a  přemýšlela jsem, jak tento 
poznatek dát dál lidem. Celé bych to shrnula tak, 
že dokážeme víc, než si myslíme. Že se neustále 
snažím sahat si za své hranice a  předávat lidem 
to, že je to možné a z toho vzniklo i první promítání 
a  teď i  první vernisáž,“ uvedla cestovatelka Ště-
pánka Jakešová.
Štěpánka cestuje jen s minimem peněz. Její cesta 
proto byla víc než dobrodružná. Poutavé vyprávění 
dokládají fotografie z putování územím Patagonie.
„Byly to velice intenzivní čtyři roky mého života 
a  z  toho dva roky v  Jižní Americe. Potkala jsem 
lidi z různých zemí, různých národů - Peru, Bolívie, 
Brazílie, Argentina, Uruguay, Chile, všude jsou lidé 
různí,“ dodala cestovatelka.
S výstavou fotografií v kyjovské Galerii Čajovně je 
spojen i příběh malé Jasmínky, upoutané na lůžko 
po vážné dopravní nehodě. „Stejně jako já jsem 
hledala cestu zpátky k tomu, abych začala chodit 
a mluvit, tak ona teď je uvázaná na invalidní vozík 
a  snaží se začít chodit a mluvit. Stejně jako mně 
pomáhalo mnoho lidí, přijde mi velmi symbolické 
to propojit, aby i  jí se dostalo tolik pomoci, kolik 
potřebuje,“ objasnila Štěpánka Jakešová.

(vh)

Představujeme nové knihy v knihovně

1. utrpení a naděje
Mudr. Jan Pavlík (246 s.)
První kapitoly knihy se dějově prolínají se závěreč-
nými událostmi Ságy rodu Chlebakupova. Celý pří-
běh je věnován památce mladých mužů, kteří mezi 
léty 1914-1918 bojovali na území Evropy. Jedním 
z hlavních aktérů je mladý Tomáš Pavlík, který v prů-
běhu války pod vlivem neustálých bojů začíná chá-
pat smysl boje za osvobozené vlasti.
Kniha o  statečných mužích ze Slovácka a  jejich 
rodinách, které musely ve válečném období prožít 
kruté okamžiky života.

2. Motýlí kůže
sergej Kuzněcov (352 s.)
V  Moskvě řádí masový sadistický vrah žen 
a  Xenie, cílevědomá ambiciózní novinářka pracu-
jící v on-line deníku, vytvoří portál věnovaný nejen 
jemu a  jeho obětem, ale všem masovým vrahům 
v  dějinách. Pomáhá jí věčný loser Alexej, novinář 
a  sukničkář. Internetový portál, který Xenie vymy-
slela, má obrovský ohlas, ale jaký bude mít vliv na 
život ostatních?

4. Vzpoura v assisi
Oldřich selucký (440 s.)
Dobrodružný příběh o  nejznámější osobnosti 
křesťanských dějin – svatém Františkovi. Fran-
cesko, syn bohatého kupce Bernardona, doufá, 
že s pomocí majetku svého otce naplní svůj sen 
– být pasován na rytíře a  na koni, s mečem po 
boku, vyrazit za velkým dobrodružstvím. Otec 
ho podporuje, ale jen do dne, kdy se Francesko 
vzbouří proti moci peněz, kterými dosud tak plýt-
val. Sny, touhy mládí a dramatické střety – to vše 
se dává do pohybu onoho dne, kdy zlatá mládež 
v Assisi pořádá svou velkou slavnost jara…

3. Postel pro dvě
Oldřiška Podhorcová (173 s.)
V příběhu lesbického páru prožije čtenář rok, který 
se téměř v ničem neodlišuje od roku heterosexuálů, 
a přesto může mít pro některé z nás lehce absurd-
ní rozměr. V  humorných i  drsnějších epizodách ze 
života Terezy, Valentýny a jejich okolí poznáme dvě 
sympatické osobnosti vzdorující předsudkům, které 
prezentují lidé „normální“ orientace. První komplika-
ce nastanou, když zatouží po dítěti. Ale každý pro-
blém na světě má nějaké řešení…
Kniha vznikla na základě reálného příběhu.
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Ceny do hlavní tomboly věnovaly firmy a společnosti:

Zemní a stavební 
práce Horáček

Město Kyjov

Gastronom
restauraceměsto

Veselí nad Moravou

město
Hodonín

DRŽITEL LICENCE NA:

 Výrobu tepla
 Distribuci tepla
 Výrobu elektrické energie

Teplárna Kyjov, a.s.
Výroba a distribuce tepla a elektrické energie

KONTAKT:
Teplárna Kyjov, a.s.     Telefon: 518 698 

712
Havlíčkova 180     Fax: 518 698 713
697 01 Kyjov     e-mail: tky@tky.cz

RMOLEC
elektro s.r.o.

www.grmolecelektro.cz     tel. 777 031 602

Generální partner plesu:

Hlavní partneři plesu:

Partneři plesu:

Pořadatelé plesu:

ÚČINKUJÍ:

orchestr Dušana Mathona 
CM Jury Petrů 

host večera Monika Absolonová
taneční klub FORTUNA ZLÍN

DJ TVS

Předtančení studenti Klvaňova 
gymnázia a SOŠZaS Kyjov

Coctail bar a barmanská show
Ochutnávka moravských vín

Město Kyjov, MKS Kyjov a Regionální televize TVS 
Vás srdečně zvou 

na

ReprezentačníRepp zenta

Estrádní sál MKS

6|2|2015|20.00

hlavní partneři plesu:

JUDr. Karel Longaver

generální partner:

THERAPY
ajur védské lázně
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TVS I NA SATELITU 

V PROGRAMU REGIONÁLNÍ TELEVIZE CZ 

DENÍKY o délce 15 minut můžete zhlédnout 
v 6 vysílacích vstupech denně  premiéra - 18:00  

reprízy  - 22:00, 02:00, 06:00, 10:00, 14:00

ONLINE na www.tvslovacko.cz

24hodinový program 
Regionální televize TVS

Premiérová 
hodina

19:00
Reprízy

ve 23 / 03 / 07 / 11 / 15 hod.
čas vys. název pořadu

 00:00:00 Magazín Hodonín 

 00:10:00 Magazín Kyjov 

 00:20:00 Magazín Veselí n/Moravou 

 00:30:00 PO - ST  Magazín Sport  - premiéra PO
ČT - NE  Region JM - premiéra ČT

 00:45:00 Živá panorama /programové přílohy C 
JI

ŽN
Í M

O
RA

VA

Premiérová 
hodina

17:00
Reprízy

 ve 21 / 01 / 05 / 09 / 13 hod.
čas vys. název pořadu

 00:00:00 Magazín Hodonín – premiéry ÚT, PÁ

 00:10:00 Magazín Kyjov – premiéry ÚT, PÁ

 00:20:00 Magazín Veselí n/Moravou – premiéry ÚT, PÁ

 00:30:00 Brněnské oko – premiéra ČT

 00:50:00 Videotextové info / programové přílohy A
 

JI
ŽN

Í M
O

RA
VA

Premiérová 
hodina

18:00
Reprízy

ve 22 / 02 / 06 / 10 / 14 hod.
čas vys. název pořadu

 00:00:00 Magazín Uherské Hradiště – premiéry PO, ST, PÁ

 00:10:00 Magazín Uherský Brod – premiéra PÁ

 00:20:00 Zlínský kraj – premiéry ÚT, PÁ

 00:30:00 Magazín Region – premiéry PO, ČT

00:40:00 Magazín Valašsko - premiéry ÚT, ČT, SO

 00:50:00 Videotextové info / programové přílohy B 
ZL

ÍN
SK

Ý 
KR

A
J

Premiérová 
hodina

20:00
Reprízy

ve   24 / 04 / 08 / 12 / 16 hod.
čas vys. název pořadu

 00:00:00 Magazín Uherské Hradiště – premiéry PO, ST, PÁ

 00:10:00 Magazín Uherský Brod – premiéra PÁ

 00:20:00 Zlínský kraj – premiéry ÚT, PÁ

 00:30:00 PO - ST  Magazín Sport  
ČT - NE  CZ&SK magazín - premiéra ČT

00:50:00 Živá panorama /programové příl-ohy D
 

ZL
ÍN

SK
Ý 

KR
A

J 

Možnosti příjmu:   • kabelové rozvody 
 • IP TV 
 • satelit 

volně dostupné na

MULTIPLEX 4 - kanál 42, 45 
pozemní digitální vysílání

Začátky vysílání v hodině A:
17.10 / 21.10 / 1.10 / 5.10 /
9.10 / 13.10

čas vys. název pořadu
17.02 - 17.10
Magazín Hodonín, premiéra ÚT, PÁ
17.10 - 17.18
Magazín Kyjov, premiéra ÚT, PÁ
17.20 - 17.28
Magazín Veselí nad Moravou
premiéra ÚT, PÁ
17.30 - 17.50 Brněnské oko
premiéra ČT

dvě premiéry týdně
úterý a pátek
vždy po 17.10

Všechny časy vysílání
Kyjovského magazínu:

denně v 17.10, 19.10, 21.10, 23.10, 
1.10, 3.10, 5.10, 7.10, 9.10, 11.10, 

13.10, 15.10

www.tvslovacko.cz

KYJOVSKÝ
MAGAZÍN

Kino Panorama
čt 5.2., pá 6. 2. v 17.30, ne 22. 2. v 15.30
VELKÁ ŠESTKA
USA/2014. Emocemi nabité komediální 
dobrodružství o malém geniálním konstruk-
térovi robotů jménem Hiro Hamada.
 
ne 1. 2., čt 5. 2., pá 6. 2. ve 20.00,
ne 8. 2. v 17.30
BABOVŘESKY 3
ČR/2015. Příběh začíná tam, kde druhý díl 
skončil. Zápletka se točí okolo pomsty starosty 
Stehlíka a místních chasníků Horáčkové.
 
so 7. 2., so 14. 2. v 17.30
S LÁSKOU, ROSIE
VB/USA/2014. Rosie a  Alex se znají už od 
školky. Táhne je to k sobě, ale mezi nimi stojí 
v průběhu života i jiné vztahy, aféry, dokonce 
jiná manželství, závazky a děti.
 
so 7. 2., ne 8. 2 ve 20.00, ne 15. 2. v 17.30
HODINOVÝ MANŽEL
ČR/2014. Čtyři zoufalci aby se zachránili, 
zkusí provozovat pochybnou živnost „hodi-
nový manžel“.

ne 8. 2. v 15.30
TUČŇÁCI Z MADAGASKARU
USA/2014. Skipper, Kowalski, Rico a  Vojín 
– čtyři tučňáci z  Madagaskaru přichází ve 
vlastním filmu!
 

stř 11. 2. v 16.30
BIO SENIOR POHÁDKÁŘ
ČR/2014. Příběh muže mezi dvěma ženami, 
příběh o vášni, touze, podvodu a  lži a věč-
ném odpouštění.

st 11. 2. v 19.00
FILMOVÝ KLUB - VYŠŠÍ MOC
Švédsko/Francie/Norsko/2014. Existenciální 
drama o tradičních rolích muže a ženy v rodin-
ném životě a  jejich vzájemných očekáváních, 
které z nich vycházejí.
 
čt 12. 2., pá 13. 2., st 25. 2. v 17.30, ne 15. 2. v 15.30
SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU
USA/2015. Bob je mořská houba, která ke vše-
mu přistupuje s humorem. Tentokrát ho patrně 
humor přejde, protože se ocitne na souši.

čt 12. 2., pá 13. 2., so 14. 2., ne 15. 2.,
so 21. 2., ne 22. 2. ve 20.00
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
USA/2015. Studentka literatury Anastasia je 
„šedá myš“, pravý opak tajemného a  kompli-
kovaného podnikatele Christiana Greye. Není 
schopná mu odolat.

st 18. 2. v 19.00
FILMOVÝ KLUB - OPŘI ŽEBŘÍK O NEBE
ČR/2015. Příběhy bezdomovců, alkoholiků, 
feťáků a  dalších ztracených existencí slouží 
jako zrcadlo k počínání, životu, víře a nábožen-
ské a osobní filosofii faráře.
 
čt 19. 2., pá 20. 2., so 21. 2., ne 22. 2.,
so 28. 2. v 17.30
ZVONILKA A TVOR NETVOR
USA/2015. Strhující dobrodružství Zvonilky 
a jejích vílích kamarádek.

čt 19. 2., pá 20. 2. ve 20.00, čt 26., pá 27. 2. v 17.30
JUPITER VYCHÁZÍ
USA/2015. Dospělá Jupiter sní o hvězdách, ale 
probouzí se do chladné reality uklízečky toalet. 
Její genetická výbava ji ale předurčuje jako dě-
dičnou následnici královny vesmíru.
 
út 24. 2. v 17.00
HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD
USA/2014. Film uzavírá epické dobrodružství 
Bilbo Pytlíka, Thorina Pavézy a skupiny trpas-
líků.

út 24. 2. ve 20.00
SLÍDIL
USA/2015. Mladík Lou Bloom se snaží prosadit 
jako novinář. Pro atraktivní novinářský materiál 
se neštítí udělat cokoliv.
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KYJOV, roh ulice Jungmannovy a Svatoborské, č.p. 23
naproti OD Skleňák

KONČÍME ZI
M

U

ZDARMA
2 x FERNET0,5 l

!

A k tomu ještě 600,- Kč navíc! Prosím čtěte dál! Pokud vystřihnete
tento inzerát a odevzdáte ho při nákupu dámského nebo pánského
kabátu, odečteme Vám fantastických 600,- Kč a přidáme dva Fernety 
0,5 l jako pozornost značky v rámci její propagace! A to není vše! 
Pokud tento kupon odevzdáte při nákupu jakéhokoliv dámského 
šátku, odečteme Vám z uvedené ceny 1/3! Nakupte módní dámský 
šátek z našeho širokého sortimentu o 33,33 % levněji! A to je nabídka, 
která se nedá odmítnout. Na jeden kupon lze tedy zakoupit jeden 
kabát a jeden dámský šátek s fantastickou slevou. Přijďte, těšíme se 
na Vás. Nabízíme velký sortiment dámských a pánských kabátů, 
obleky, košile, kravaty a i dámské šátky pro všechny generace.

Platnost kuponu je 10 dnů od vydání tohoto inzerátu.

st 25. 2., čt 26. 2. ve 20.00
ŽENA V ČERNÉM 2: ANDĚL SMRTI
VB/2015. Skupina osmi školáků, evakuovaných 
za druhé světové války z Londýna probudí v opuš-
těné odlehlé vísce Crythin Gifford k životu zlé síly.
 
pá 27. 2., so 28. 2. ve 20.00
KOBRY A UŽOVKY
ČR/2014. Užovka má skoro čtyřicet a nemá hol-
ku ani práci. Jeho bratr Kobra je feťák. Ve chvíli, 
kdy se ukáže, že by Užovka mohl být už konečně 
šťastný, se objeví Kobra.

dům kultury
pá 6. 2. ve 20.00, estrádní sál
REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA KYJOVA
K  tanci i  poslechu bude hrát orchestr Dušana 
Mathona ze Zlína a  CM Jury Petrů. Hostem ve-
čera je zpěvačka Monika Absolonová. Milovníci 
rychlejších rytmů se vyžijí při diskotéce. Program 
plesu zahájí předtančením a  polonézou studenti 
Klvaňova gymnázia, představí se také taneční klub 
FORTUNA ZLÍN. Ani tentokrát nebude chybět bar-
manská show.

so 7. 2. v 19.00, estrádní sál
13. FARNÍ PLES
Hraje hudební skupina Švitorka. Připraven bohatý 
program a tombola.

po 9. 2. v 19.00, divadelní sál
HODNĚ SMÍCHU A PÁR SLZ
Divadelní představení pro dospělé. Hodně smíchu 
a pár slz aneb co život dal a vzal Betty McDonal-
dové. Životní a  úsměvný optimismus slavné spi-
sovatelky prostřednictvím vzpomínek její dlouho-
leté přítelkyně. Hrají: Carmen Mayerová a  Tereza  
Kostková.

út 10. 2. v 19.00, divadelní sál
BORŠIČANKA ANTONÍNA KONÍČKA
Zahajovací koncert v  rámci Seriálu dechových 
hudeb. Dechová hudba vznikla v roce 2001 a na-
vázala na tradice známé kapely Boršičanka novou, 
výrazně profesionální garniturou. Do uměleckého 
čela se staví i ve světě známý Antonín Koníček.

st 11. 2. v 15.30, estrádní sál
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KOUZELNÝ KARNEVAL
Odpoledne plné her, tance, soutěží a kouzel s dis-
ko Luďka Ptáčka, kouzelníkem Jirkou Hadašem 
a  klauny Jájou a  Pájou. Na masky čeká sladká 
odměna. Zveme všechny děti, rodiče, babičky 
a dědečky…

so 14. 2. ve 20.00, estrádní sál
49. SKLÁŘSKÝ PLES
Hraje dechová hudba Žadovjáci a hudební skupina Ferrum.

po 16. 2. v 19.00, divadelní sál
ANETA LANGEROVÁ
TURNÉ NA RADOSTI 2015
Koncertní turné s  kapelou a  smyčcovým triem. 
Nová studiová deska navazuje na titul Pár míst, 
kterým si Aneta splnila svůj sen, když ke spoluprá-
ci přizvala vynikající smyčcové trio. Písně v intimní 
atmosféře získaly naléhavější rozměr a album skli-
dilo velký úspěch u kritiků i fanoušků.

út 17. 2. v 10.00, divadelní sál
MATYLDA ZASAHUJE ANEB POVÍDAČKY
NAŠÍ KAČKY
Divadlo pro děti. Pohádka není o princeznách, ani 
dracích. Matylda je totiž kachna domácí, která žije 
se svým sousedem psem Barykem a  ostatními 
zvířaty na venkovském dvorku. Hlavu má plnou 
nápadů, vždy ráda poradí a také zasahuje druhým 
do života.

so 21. 2. v 19.00, estrádní sál
1. REPREZENTAČNÍ PLES
DOMOVA HORIZONT
K  tanci a  poslechu hraje hudební skupina Lália 
a  cimbálová muzika Radovan z  Napajedel. Pro-
gram: v 19.00 začátek plesu, ve 20.00 slavnostní 
zahájení plesu s  polonézou, ve  21.00 poděko-
vání dobrovolníkům Domova Horizont, ve 22.00 
vystoupení uživatelů Domova Horizont, ve 23.00 
tombola, v 1.00 ukončení plesu.

Centrum pro rodinu Kyjov
Pondělí (9. a 16. 2.) od 16.00 - Keramika pro každého.
Každé pondělí 18.00 - 19.30 - Cvičení pro těhotné.
Každé pondělí 19.00 - 20.30 - Tančení a rozjímání při poslechu žalmů – 
Izraelské tance.
Každou středu 10.00 - 12.00 - Setkávání maminek na mateřské dovolené u kávy.
Každou středu 16.15 -16.50 - Dětská schólička – pro děti, co umí, ale 
i neumí zpívat.
Každé poslední pondělí od 15.00 – Setkávání seniorů.
Veškeré informace naleznete také na www.kyjov.dcpr.cz

sokolíček Kyjov
so 21. 2. od 16.00
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ZE ŽIVOTA HMYZU
Tulák Cvrček se setkává s lenivou a pažravou Housenkou, pyšnou a ne-
věrnickou Motýlicí i  se závistivou a  zlostnou Chrobáčicí. Ale každý se 
může polepšit, a  tak za pomoci písniček a  hmyzího sboru - dětí, jsou 
hříšníci napraveni. Veškeré informace naleznete také na www.sokolicek.
cz nebo na Facebooku.

římskokatolická farnost Kyjov
so 7. 2. od 19.00, estrádní sál Domu Kultury v Kyjově
13. FARNÍ PLES
K poslechu a tanci hraje dechová hudba Švitorka.
Připraven bohatý program a tombola.

Klub maminek Kyjov
10. 2. cvičení na balónech
12. 2. vyrábíme Montessori pomůcky
17. 2. karnevalová maska
19. 2. karneval v KMK
24. 2. jarní prázdniny - zavřeno
26. 2. jarní prázdniny - zavřeno
27. 2. návštěva Sokolíčka
Veškeré informace naleznete také na www.kmk.wbs.cz
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Kulturní pozvánky

radniční galerie
Město Kyjov co nejsrdečněji zve do Radniční ga-
lerii na výstavu „Pastely“ akademického malíře 
a pedagoga Jiřího Krtičky. Výstava představuje 
jednu z  oblastí výtvarné tvorby, která směřuje ke 
geometrické abstrakci. Vernisáž se uskuteční 
v úterý 10. února v 17 hodin. Výstava bude ke 
zhlédnutí do 8. března. Akademický malíř Jiří Krtička, 
narozen 29. 4. 1954 v Šumperku, absolvoval stu-
dium v  letech 1973–1978 na Akademii výtvarných 
umění v Praze, obor malba u prof. Františka Jiroud-
ka. Od 24. 9. 1990 působí na Katedře výtvarné vý-
chovy PdF UP v  Olomouci jako odborný asistent 
pro obor malba, od roku 1998 jako docent pro obor 
malba. Autor se prezentuje řadou samostatných 
i  kolektivních výstav doma a  zahraničí a  jeho díla 
jsou také zastoupena ve veřejných sbírkách.

Výstava vín zahrád-
kářského svazu
Vinařský spolek ČZS Kyjov pořádá v  sobotu 
21.  března v  Domě kultury výstavu vín spojenou 
s  ochutnávkou do 22. hodin. Nabídne přes 500 
vzorků nejlepších vín z Kyjova a okolí k volné degu-
staci. Vstupné je 250,– včetně potištěné skleničky 
a  katalogu vystavených vín. Zvou vinaři a  výbor 
ČZS Kyjov. K  poslechu a  tanci hraje cimbálovka 
Stužka.

Městská knihovna
čt 12.  2. v  17.00 – v  rámci projektu „Knihovna 
plná klasiků – osobnosti, které se zapsaly do his-
torie“ se uskuteční program s názvem „Tajné životy  
Boženy Němcové a  Magdaleny Dobromily  
Rettigové“, ve kterém životy obou žen přiblíží spi-
sovatelka Martina Bittnerová. Skromnost, upřím-
nost a  pokora „Babičky“ Boženy Němcové patří 
i do 21. století. Přednáškový sál, vstup volný.

pá 13. 2. v 9.00 – beseda pro žáky základních škol 
města Kyjova spisovatelky Martiny Bittnerové „Při 
příležitosti 195. výročí narození Boženy Němcové“. 
Beseda bude přizpůsobena dětským poslucha-
čům, ale zvána je i široká veřejnost. Přednáškový 
sál, vstup volný.

st 18. 2. v 17.00 – slavnostní křest knihy „Utrpení 
a naděje“ spisovatele, folkloristy Jana Pavlíka. Křtu 
knihy se zúčastní Jiří Jilík – novinář, spisovatel, pu-
blicista. Vydavatelskou činnost představí naklada-
telé František Šallé – Albert a Art mlýn Bohuslavice. 
V rámci programu vystoupí cimbálová muzika Jury 
Petrů z  Kyjova, Martin Hrbáč – primáš Horňác-
ké cimbálové muziky a  děvčata Osičkovy. Bude 
představena kniha „Moravské Slovensko“ vydaná 
městem Kyjovem při příležitosti oslav Slováckého 
roku 2015. Akce se zúčastní spisovatelé, zpěváci 
a  folkloristé regionu Slovácka. Zveme širokou ve-
řejnost. Přednáškový sál, vstup volný.

st 25.  2. v  17.00 – přednáška Pavla Veselého 
„Zrcadlení ve vztahu“, studovna-čítárna, vstup volný.

galerie doma
Výstava Bohumily Olešové. Vernisáž se uskuteční 
v  pátek 13.  února v  17.  30. Výstava potrvá do 
3.  března. Brněnská malířka, která se na scéně 
etablovala již v  80. letech, představí v  Kyjově svá 
nová díla. Úvodní slovo přednese Barbora Lungová.

galerie a čajovna
9.  2. v  16.30 - vernisáž výstavy Tváře akvarelu.  
Sabina Sýkorová. Vernisáž akvarelů mladé talento-
vané umělkyně. Výstava potrvá do 8. března.

19. 2. v 19.30 - Poodkrytí tajemství diagnostických 
postupů v Tradiční Čínské Medicíně Pavel Kozumplík - 
druhý díl povídání o tradiční čínské medicíně s cer-
tifikovaným terapeutem, tentokráte i s praktickými 
ukázkami.

Karatisté trénovali s reprezentačním
trenérem
Poslední akcí kyjovských karatistů před kon-
cem roku byl dvoudenní seminář s  Richardem 
Růžičkou (5. Dan, hlavním trenérem státní re-
prezentace JKA ČR). Kromě působení v něko-
lika svazových funkcích patří také mezi naše 
úspěšné reprezentanty karate. „S  Richardem 
jsme se poprvé setkali na mezinárodním sou-
středění s  japonskými instruktory ve Spořicích 
u  Chomutova, kde vedl několik tréninků. Díky 
jeho přístupu k  výuce jsem ho oslovil s nabíd-
kou uspořádání semináře u nás v Kyjově,“ uvá-
dí trenér kyjovského Karate Klubu Petr Fiala. 
Celý seminář byl koncipován hlavně na pro-
blematiku kata stylu Shotokan JKA. „Jedná se 
o  způsob stínového boje s  jedním nebo něko-
lika soupeři najednou. Při cvičení na základní 
úrovni slouží hlavně k  nácviku obratů a  pře-
chodů mezi technikami, samotné chůzi v  po-
stojích, procvičení technik a  posilování. Každá 

kata má přesně daný obsah i  rytmus,“ upřes-
ňuje tuto formu tréninku Fiala. Tréninků se zú-
častnilo bezmála 30 žáků kyjovského klubu, 
kteří byli rozděleni do dvou skupin podle tech-
nické úrovně. Ve skupině mírně pokročilých 
byly probrány čtyři základní, žákovské kata 
a skupina pokročilých měla na programu tři vr-
cholné, mistrovské kata. Součástí výuky byly 
i ukázky vzorových aplikací, které si žáci rovněž 
procvičili a které jim umožnily lépe pochopit vý-
znam pohybů v kata. S průběhem semináře byli 
všichni spokojeni a proto organizátoři doufají, že 
navázaná spolupráce s tímto odborníkem bude 
nadále pokračovat a v budoucnu ho znovu při-
vítají v  Kyjově. „Velmi potěšující byl zájem ze 
strany naší devadesátičlenné členské základny, 
kde jsem musel mezi zájemci dokonce vybírat, 
a  to hlavně ve skupinách začátečníků a  mírně 
pokročilých,“ hodnotil závěrem kyjovský trenér.

(red)

foto archiv klub
Seminář richarda růžičky

foto Pavel Bartoněk

foto Pavel Bartoněk

foto Pavel Bartoněk

foto Tonda Vrba
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HOKeJBaLOVÁ PreMIéra na
OLYMPIÁdě dětÍ a MLÁdeže
Olympiáda dětí a  mládeže je jedním z  největších 
a celosvětově unikátních projektů Českého olym-
pijského výboru. Při svém dalším ročníku v  roce 
2015 se úplně poprvé do programu her mládeže 
dostává také hokejbal, který dostal přednost tře-
ba před florbalem. Zahajovací ceremoniál se bude 
konat v ČEZ Aréně Plzeň a medailové ceremoniály 
se budou konat každý večer na náměstí Republi-
ky. Kolektivních sportů na olympiádě bude celkem 
šest a hokejbal je jedním z nich.
Olympiáda dětí a mládeže je vrcholná akce pro vě-
kovou kategorii do patnácti let. Prestižnější akce 
není. Hokejbalového turnaje se zúčastní výběry 
krajů České republiky. Pro sestavení týmu Jihomo-
ravského kraje a jeho vedení byl pověřen kyjovský 
trenér Pavel Šedík.
První soustředění hráčů již proběhlo na podzim 
v Kyjově. Zúčastnili se jej doporučení hráči z Brna, 
Veselí a Kyjova. Další soustředění budou navazovat 
s cílem vybrat ty nejlepší hráče, kteří v červnu poje-

dou reprezentovat náš kraj na olympiádu do Plzně.
Turnaj bude probíhat po všechny soutěžní dny 
olympiády dětí a  mládeže od pondělí 15.  června 
do čtvrtka 18. června. První základní skupina bude 
odehrána v  hokejbalové hale a  druhá na zimním 
stadionu v Plzni. Finálové zápasy se pak odehra-
jí ve špičkové hokejbalové hale v Plzni. Věřím, že 
náš tým se na olympiádě neztratí a  kdoví, třeba 
i překvapí.
Více informací na www.hokejbal-kyjov.cz,
nebo Facebook HBK Kyjov.

Martin Vaculík, HBK Kyjov

Kyjov cvičí workout v sokolovně

Kyjovským šachem
Šachové soutěže jsou v  plném tempu. Š.K.1923 
Sokol Kyjov „A“ vede tabulku soutěže družstev Ji-
homoravský krajský přebor II. třídy se ziskem 11 
bodů (3 x výhra, 2 x remis). Nastupuje v základní 
sestavě: 1. Zubalík, 2. Vrtal, 3. Racek, 4. Klad-
ňák, 5. Matula, 6. Neduchal, 7. Šmíd, 8. Čechal. 
Š.K.1923 Sokol Kyjov „B“ v  okresním přeboru I. 
třídy je zatím na 5.místě se 7 body a základní se-
stavou 1. Zubalík, 2. Šmíd, 3. Čechal, 4. Strmiska, 
5. Okénka, 6. Pařízek, 7. Jurutka, 8. Káčerek.
Minulý rok na Štěpána byl sehrán 135. Bud Chess 
turnaj, který vyhrál Petr Trávníček z Hodonína. Tím 
byl dokončen 11. ročník Bud Chess cupu, který se 
skládá z 12 turnajů a může se ho zúčastnit každý 
hráč šachu, neboť je určen pro širokou veřejnost.
Pro další období připravujeme 1. Kyjovský rekre-
ační šachový turnaj 137. Bud Chess cup. Bude 
v sobotu 28. února od 13 hodin v pivnici Budvar-
ka. Uspořádáme také 8. května 3. Kyjovský koník 
- turnaj pro děti a mládež na Domě kultury Kyjov. 
Potřetí se uskuteční letní turnaj rekreačních hráčů 
v praktickém šachu v období od 1. do 31. srpna. 
Na konci září přijde na řadu 7. Svatováclavský pře-
bor okresu Kyjov.
Funguje také šachový kroužek pro začínající děti 
při Domu dětí a mládeže v Kyjově. Ve školním roce 
2014/2015 navštěvuje kroužek osm chlapců a jed-
na dívka.
Vánoční turnaj vyhráli společně Dominik Brídl a Jož-
ka Gajdoš se stejným počtem bodů, kteří úspěšně 
hráli na turnaji v Brankovicích a reprezentovali svoji 
školu na přeboru družstev okresu Hodonín.
Závěrem chci zdůraznit, že šachy pomáhají všem 
a jsou spravedlivou hrou, kde rozhoduje logika my-
šlení, taktika, strategie a paměť s celkovým přehle-
dem. Bez ohledu na věk šachy nabízí způsob, jak 
zlepšit práci mozku, starším lidem pomáhají šachy 
odvrátit účinky Alzheimerovy choroby. Jsou však 
velmi užitečné i  pro děti, neboť podle neurologa 
Franco Campanelly stimulují neurony v přední části 
mozku, kde pomáhají v rozhodování a nutí myslet 
dopředu. Zkrátka, bez ohledu na to, kolik je vám 
let, šachy bystří mysl.
Tahu zdar v  roce 2015 přeje za Šachy Kyjov Ivan 
Pařízek.

Tahu zdar v roce 2015 přeje za Šachy Kyjov
Ivan Pařízek

Holky z aerobiku chtějí i letos medaile
Na loňskou úspěšnou sezónu, kdy každé ze čtyř 
družstev dosáhlo minimálně jednou na stupně 
vítězů, chtějí navázat holky z  klubu Aerobic Nely 
Kostihové Kyjov. Na přelomu října a listopadu pro-
běhlo ve Vřesovicích předsezónní soustředění, na 
kterém byly položeny základy nových choreografií 
pro nadcházející soutěžní sezónu.
V  současné době už holky pilují detaily a  techni-
ku provedení jednotlivých prvků. Tréninky probíhají 
pravidelně dvakrát týdně v  tělocvičnách ZŠ Ko-
menského a TJ Sokol Kyjov. Pod vedením trenérek 

Nely Kostihové a Veroniky Kujalové se ve čtyřech 
věkových kategoriích připravuje celkem 75 dětí.
První soutěžní start sezóny pak proběhne v březnu 
na tradiční soutěži v Otrokovicích. Pro kyjovské pří-
znivce aerobiku si klub na letošní měsíc duben při-
pravil historicky první ročník soutěže v komerčním 
aerobiku. Ambicí pořadatelů je dostat do Kyjova 
přes 400 soutěžících především z celé jižní Moravy 
a poprvé představit kyjovské veřejnosti tento krás-
ný a náročný sport.

(red)

foto archiv klub

Cvičení s  vlastní vahou, vlastním tělem pokračuje 
i v roce 2015. Bradla, kruhy, hrazda, švihadla, že-
břiny, medicinbaly, kliky, dřepy a spousta dalšího. 
V Sokolovně je toho daleko daleko víc.
Cvičíme každé pondělí, čtvrtek od 18 hodin a v so-
botu od 16 hodin. Vítán je úplně každý. Členové 
Sokola a děti do 12 let mají volný vstup, pro ostatní 
s poplatkem.
Cvičení s  vlastní vahou má nejefektivnější účin-
ky. Je bezpečné, nezkracují se jím svaly a  šlachy 
a může ho cvičit každý a v každém věku. Prostě se 
vracíme ke kořenům klasického cvičení, gymnasti-
ky. Bohužel udělat dnes kotoul nebo stojku už není 
problémem jen mládeže. Pohyb je pro nás jako 
lidskou bytost absolutně přirozený. Pomáhá nám 
ke zlepšení kondice, zdraví, prospívá tělu, duši 
a  mysli. Když pravidelně cvičíme, jsme vitálnější, 
silnější a pozitivnější. Letos na jaře bude postave-

no pod záštitou města workoutové hřiště v areálu 
stadionu, kde bude možno cvičit přes léto. Cvičení 
a workout může být ale jen začátek. Pokud budeš 
chtít, můžeš se svobodně zapojit co celorepubli-
kového neziskového projektu pod názvem Sebe-
Revolta. Jeho smyslem je ukázat zejména mládeži 
směr, jak trávit volný čas bez drog, alkoholu, počí-
tačů a flákání se. V každém větším městě již existují 
skupinky, které se schází nejen za účelem cvičení, 
ale i jiných aktivit, které mají smysl. Například růz-
né charitativní projekty, sběr papíru, oblečení, dár-
covství krve, pomoc zvířatům v  útulcích. Ukázky 
cvičení na školách, přednášky o zdravém životním 
stylu, drogová prevence a spousta dalších. Vše už 
je pak na každém. Chceme vrátit sílu a punc tak 
silným životním stránkám a vlastnostem jako jsou 
poctivost, spolupráce, pokora, sebevědomí, sluš-
nost, morálka…

Tak se nestyď, najdi v  sobě sílu bojovníka, vezmi 
kámoše a  přijď za námi. Nechceme přeci, aby 
zůstalo jen u slov. Nejdůležitější jsou činy. Inspiruj 
a motivuj okolí a kamarády.

Mira Vymazal

foto autor
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Sport

Kluziště v Kyjově bude. Otázka je kde.
Ještě nedávno bylo téměř jisté, že se v areálu So-
kola a  Dětského hřiště Sokolíček v  Kyjově bude 
bruslit. Zastupitelé ale nečekaně začali řešit vhod-
nost původního záměru umístění kvůli nově vzne-
seným připomínkám ředitelství automobilního učili-
ště, které přiléhá k areálu.
„V  současné době zpracováváme projektovou 
dokumentaci. Narazili jsme na připomínky vlastní-
ka sousedního objektu, což je Jihomoravský kraj. 
Hledáme i  jiné varianty vhodné pro umístění kluzi-
ště v rámci Kyjova,“ uvedl referent Odboru rozvoje 
města Milan Řihák. Zastupitelé nyní čekají na zod-
povězení otázek kolem obsazenosti kluziště v mi-
nulých letech a další upřesňující parametry. Ve hře 
jsou momentálně tři varianty. Z  hlediska umístění 
a  nákladů na stavbu i  na potřebné příslušenství 
a zázemí se jako nejekonomičtější jeví stále původ-
ní varianta umístění na Sokolovně.
„Já osobně se přikláním k tomu názoru, že téměř 
ideální plocha nebo nejlepší plocha z  těch mož-
ných zamýšlených je právě v prostoru Sokolovny, 
kde je k tomu zázemí. Lidé jsou zvyklí tam chodit 

za sportem, je to v centru města, dosažitelné pro 
všechny, skvělé umístění,“ uvedl svůj pohled mís-
tostarosta Kyjova Antonín Kuchař.
„Pokud se nám podaří projednat a prosadit varian-
tu kluziště u Sokolovny, tak bychom chtěli do kon-
ce dubna zakončit projekční práce, během května 
a června dostat povolení a od července do září by-
chom chtěli akci zrealizovat, aby se od konce září 
mohlo bruslit,“ nastínil Milan Řihák.
Na jednání zastupitelů nepadl žádný definitivní zá-
věr. V  tuto chvíli jsou otevřeny tři varianty – zbu-
dovat hřiště na ZŠ Újezd, v  prostorách městské-
ho stadionu na původním florbalovém hřišti nebo 
podle prvotního záměru na Sokolovně. Součástí 
investice bude nejen zbudování samotné umělé 
ledové plochy, ale také vytvoření zázemí a pořízení 
potřebných strojů pro údržbu.

(vh)

Využijte možnost a napište na facebookový 
profil Města Kyjova svůj názor k tomuto
témata, diskutujte.

Mladí kyjovští radioamatéři jsou juniorskými
Mistry České republiky na VKV
Radioklub Kyjov se v posledních pěti letech inten-
zivně věnuje mládeži. Radioamatérský kroužek, 
který vedou členové kyjovského radioklubu, pů-
sobí pod hlavičkou Domu dětí a mládeže ve Vra-
cově. Na pravidelné úterní schůzky do učebny ve 
Vracově dojíždí ve školním roce 2014-15 dvanáct 
mladých radioamatérů z celého regionu.
Hlavním cílem je naučit a vysvětlit dětem pravidla 
radioamatérské komunikace, seznámit je se šíře-
ním radiových vln, naučit zkratky, kódy a  také je 
motivovat k výuce cizích jazyků a znalostem země-
pisu. Je to záliba, u které jsou zapotřebí všeobec-
né znalosti z mnoha oblastí.
Zajímavou a  atraktivní činností je vysílání a  závo-
dění. Každoročně se kroužek zúčastňuje junior-
ského Mistrovství České republiky v práci na VKV, 
soutěže vypsané Českým radioklubem. V  roce 
2013 skončili chlapci na druhém místě, ale za rok 
2014 získali titul Mistrů ČR juniorů v práci na VKV 
v  kategorii 144 MHz. Je to výsledek celoročního 
snažení celého kolektivu včetně vedoucích. Kaž-

dou třetí neděli v měsíci se ozývala v éteru značka 
Radioklubu Kyjov OK2KYK. V  zimním období se 
vysílalo z  učebny DDM ve Vracově, ale mnohem 
lepších výsledků bylo dosaženo z výše položených 
stanovišť. Jednou ze Šibenického vrchu nad No-
vou Lhotou v Bílých Karpatech, dvakrát z menšího 
kopce Náklo nad Miloticemi, dvakrát pod vysíla-
čem nad Strážovicemi a  zbývající závody z chaty 
u Moravan, kde má Radioklub Kyjov svoji základ-
nu. Každý závod, započítávaný do MČR, trval tři 
hodiny a  mladí operátoři se střídali u  mikrofonu. 
Úspěch na těchto kmitočtech je závislý na nad-
mořské výšce, podmínkách šíření a  také na po-
čtu stanic, které se soutěže zúčastní. Pro nízko 
položený Vracov jsou důležité především stanice 
z jižního směru, kde nebrání žádné hory. Nejčastěji 
jsou to stanice z  Chorvatska, Slovinska, Srbska, 
Maďarska a  Rakouska. V  letních měsících bývají 
slyšet také Italové, Němci, výjimečně Poláci, kteří 
jsou stíněni masivem Chřibů. Nejvíce spojení však 
bývá s českými a slovenskými radioamatéry.

Také je třeba připomenout, že mladí operátoři 
mohou vysílat pouze výkonem do 10 W a  někdy 
se spojení podaří až po několikerém opakování. 
Mnohem lehčí to mají stanice s výkonem nad 100 
W a výjimkou nejsou výkony 1000 W. V celkovém 
hodnocení 52 stanic bez omezení výkonu obsadili 
junioři 23. místo.
Vynikajícího úspěchu dosáhl dvanáctiletý člen Ra-
dioklubu Kyjov a  člen radioamatérského kroužku 
při DDM ve Vracově Zdeněk Foltýn z Dubňan, kte-
rý v celoroční česko-slovenské soutěži „SSB liga“ 
v roce 2014 zvítězil v kategorii posluchačů.
Úspěchem byla také účast Matěje Procházky 
z  Vracova na Mezinárodním soustředění mladých 
radioamatérů ve Finsku, kam byl vybrán do pě-
tičlenného reprezentačního týmu České republiky.
Všichni členové kroužku a  celý Radioklub Kyjov 
děkuje městům Kyjov a Vracov za podporu a vel-
mi oceňujeme výborné podmínky, které pro práci 
s  mládeží poskytuje Dům dětí a  mládeže ve Vra-
cově.

Jan Paclt

část vítězného týmu nejmladší radioamatér Zdeněk Foltýn a Mirek Jegla vysílají z kóty Náklo

Kam s turisty
v únoru
10. 2. Jestřabice Samota - Čeložnice -
(6 km) - Moravany (8,3 km)
9.10 bus
17. 2. Lužice - Hodonín (9 km)
8.37 vlakové nádraží
24. 2. Bukovany - Haluzice - Jestřabice
(7 km), 9.11 bus

ilustrační foto Bukovany
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P ř í z e m n í 
dům 3+1, 
K y j o v , 
s menším 
d v o r k e m 
a zahrádkou. 
Za obytnou částí následují technické 
místnosti, skladovací prostory a sklep. 
 Cena: 990.000 Kč
 Tel.: 605 248 204

Byt 4+1 
v Ky-
j o v ě , v 
osobním 
vlastnictví, 
80 m2, 
s balkonem, ve 2. patře, po kompletní 
rekonstrukci. Cena: 2.100.000 Kč
   Tel.: 605 248 200

K prodeji dům 5+1 v klidné obci 
Labuty. Dům je napojen na všechny 
inženýrské sítě. Cena:  490.000 Kč
 Tel.: 605 248 207

Luxusní byt 
3+1 s lo-
džií, v Kyjo-
vě, 80 m2. 
Nachází se 
ve 2. NP, po 
kompletní rekonstrukci. K bytu náleží 
prostorný sklep a velká podsklepená 
garáž.  Cena: 2.100.000 Kč
 Tel.: 605 248 200

Pěkný rodinný dům 2+1 a 4+1 se za-
hradou v Kyjově. Dům je po rozsáhlejší 
rekonstrukci a má dvě bytové jednotky. 
Kolem domu je zahrada. 
Cena: 3.550.000 Kč  Tel.: 605 248 204

R o d i n n ý 
dům 4+1 
v Žera-
v i c í c h , 
s průjez-
dem, dvorem a zahrádkou. Dům je 
napojen na elektřinu, vodu, vytápění 
ústřední plynové. 
 Cena: 975.000 Kč
 Tel.:  605 248 205

Rodinný dům 5+1 s velkou zahradou, 
v obci Vřesovice. Dům je podsklepený. 
Kolaudace domu proběhla v roce 1980. 
 Cena: 1.190.000 Kč
  Tel.: 605 248 204

Byt 3+1, 
Kyjov, 74 
m2, ve 
3. patře 
bytového 
d o m u 
s výtahem. Byt je pěkný, prostorný 
v původním stavu.
 Cena: 1.161.000 Kč
 Tel.: 605 248 200

R o d i n n ý 
dům 3+1 
v Kyjově, 
s menším 
dvorkem, 
předzahrád-
kou a garáží. Ve dvoře jsou hospodářské 
budovy. Dům je podsklepený, vytápěn 
plyn. vafkami.  Cena: 1.100.000 Kč  
 Tel.: 605 248 207

K prodeji 
byt 4+1, 
76 m2, v 6 
NP, v centru 
města Ky-
jova, nová 
plast. okna, nová zděná koupelna, 
WC, interiérové dveře. K bytu přináleží 
sklep.  Cena: 1.350.000 Kč 
 Tel.: 605 248 204

R o d i n n ý 
dům 4+1 
v obci Buko-
vany. Dům je 
z části pod-
sklepený, pa-
trový. Dům je napojen na IS. Ze zadní 
strany domu je příjezd ke garáži. 
 Cena: 1.030.000,-Kč
 Tel.: 605 248 205

Byt 1+1, 
K y j o v , 
S í d l i š t ě 
U Vodoje-
mu, v prv-
ním patře 
o velikosti cca 37,9 m2. K bytu náleží 
prostorný sklep o výměře 16,2 m2. 
 Cena: 750.000 Kč
 Tel.: 605 248 205

Přízemní dům v obci Skalka, s velkou 
zahradou, kvelbeným sklepem a sto-
dolou. V současné době je na domě 
započatá rekonstrukce.  
Cena: 790.000 Kč   Tel.:  605 248 204

R o d i n n ý 
dům 4+1 
ve Vracově. 
Jedná se 
o přízemní 
cihlový dům s rovnou střechou a dvě-
ma garážemi, na pozemku o rozloze 
539 m2. Dům je celý podsklepený.
 Cena: 2.000.000 Kč    
 Tel.: 605 248 200

Zajímavě řešený dům 5+kk se 
zahradou, nedaleko centra Kyjova, 
část. podsklepený. Vedle domu garáž 
pro dvě auta. Cena: 2.850.000 Kč
 Tel.: 605 248 207

V e l m i 
pěkný dům 
v Kyjově, 
o velikosti 
6+1 v klid-
né lokalitě, 
s menší zahradou a se zastřešeným 
stáním pro dvě auta.
 Cena: 4.000.000 Kč
 Tel.: 605 248 207

V CENTRU

NADSTANDARDNI BYT DOBRÁ POLOHA V PODHŮŘÍ CHŘIBŮ PRO VAŠE PŘEDSTAVY

PĚKNÝ BYT V CENTRU LUKRATIVNÍ LOKALITA V KLIDNÉ ČÁSTI BYT S GARÁŽÍ

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ PATROVÝ DOMEK

U CENTRA MĚSTAPĚKNÝ DŮM DŮM S VELKOU ZAHRADOU IDEÁLNÍ BEZ ZAHRÁDKY

9 KM OD KYJOVA IHNED K BYDLENÍ

Byt 4+1, 115 
m2, Kyjov, v 1. 
NP,  kousek od 
centra. Součástí 
bytu je i sklep 
a garáž. Z gará-
že se přes sklepní prostory dosta-
nete suchou nohou až do bytu. 
 Cena: 1.380.000,-Kč 
 Tel.: 605 248 207

KOUSEK OD CENTRA

Velmi zají-
mavý dům 
k okamžité-
mu bydlení, 
v obci So-
bůlky. Vedle 
domu uzavřený dvorek a na druhé 
straně domu menší předzahrádka.
 Cena: 790.000 Kč
 Tel.:  605 248 205

RD 4+1 v Ježově, není podsklepen. 
Veškeré IS.  Za domem přístřešek na 
nářadí a technická část. Vedle domu je 
kvelbený sklípek.  Cena:  890.000 Kč
 Tel.: 605 248 205

VELKOMETRÁŽNÍ BYTKOUSEK OD KYJOVA

P ě k n ý 
přízemní 
r o d i n n ý 
dům 3+1 
u centra 
města Kyjova, s garáží. Dům je z 1/4  
podsklepený s plastovými  okny. Dům 
má malý útulný dvorek.
 Cena: 1.573.000 Kč
 Tel.: 605 248 200


