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Plešovec 60, Chropyně
Úspora proti běžným
způsobům vytápění 50 až 80 %
Tepelná čerpadla
všech typů a výkonů
Prodej, montáž, servis

MONTÁŽE A REVIZE ELEKTRO A HROMOSVODŮ

Tel.: 573 355 141,
mobil: 777 651 065, 602 553 776
www.tecer.cz

Kanceláře 20 m²,
k pronájmu v centru
Kroměříže
(Malý Val 1552).
1 000 Kč za 1 m²/rok +
energie, možnost
parkování v objektu.
Info na tel.: 603 869 388.

Pneuservis Jelšík, Těšnovice 37
Kroměříž, tel./fax: 573 342 311
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Obchvat Holešova a obavy o bezpečnost
Obchvat Holešova se začne stavět
v dubnu. Jedná se o sdílenou investici
Zlínského kraje, města Holešova
a ROPu. Připravuje se už roky. Město
např. zatím na své náklady vykoupilo
pozemky v hodnotě asi dvaceti milionů korun a probíhá výběrové řízení
na dodavatele. To zajišťuje Zlínský
kraj. Stavební řízení je dokončeno.
„Obchvat povede od Dobrotic přes
železniční trať, bývalou skládku směrem ke kruhové křižovatce u Martinic. Bude křížit dvě komunikace,
první do Žop, kde by měl být vybudován podchod pro cyklostezku a přes
komunikaci do Přílep. Tady se předpokládá plošné křížení obou cest,
s tím, že bude v těchto místech omezena rychlost. Ze strany Přílep ale
vzešel požadavek na vybudování kruhové křižovatky. Tato varianta není
ani v dokumentaci a jedná se o výrazné zvýšení nákladů. Původně se
i v těchto místech počítalo s podchodem pro cyklostezku, ale tato varianta by představovala provedení
náročných přeložek sítí a vybudování
podchodu „v poli“, protože cyklostezka do Přílep není vybudovaná
a asi se s ní v dohledné době z finanč-

ních důvodů moc nepočítá. Navíc by
tato investice do podchodu asi v hodnotě deseti milionů korun šla zcela
na vrub města Holešova. Z tohoto důvodu se od ní upustilo. Předpokládáme, že zájemci o návštěvu
Hostýnských vrchů i Přílep (cyklisté
a turisté) se mohou tímto směrem dostat po cyklostezce přes Žopy,“ vysvětlil místostarosta Holešova
Mgr. Rudolf Seifert.
Vzhledem k tomu, že Žopy jsou
místní částí Holešova, plánovaný

podchod zaplatí město. Nelze ale,
aby Holešov platil podchod i na druhém předpokládaném nebezpečném
místě budoucího obchvatu. A Přílepy
si vysokou investici těžko mohou dovolit. Navíc křižovatka neleží na jejich katastru. A vedení kraje je toho
názoru, že sice obavy chápe, ale podobné křižovatky jsou i jinde. Doufejme, že na této příští křižovatce
nebudou stejné problémy, jako na Budova na Hanáckém náměstí v Kroměříži byla součástí bývalých kasáren.
„křižovatce smrti“ u Bezměrova.
Má se prodávat. Zastupitel MUDr. R. Kreml bude na jednání 1. března pod-ja- ávat návrh revokovat usnesení zastupitelstva o prodeji.

Bude Kroměříž vstřícná k nepřizpůsobivým občanům?

Je to docela dost možné. 22. prosince 2011 na jednání zastupitelstva
byl schválen záměr prodeje celopodsklepené třípodlažní budovy č. p. 476
na Hanáckém náměstí, kterou město
získalo před lety od Armády ČR tak,
jako další její majetek v Kroměříži.
Kromě několika málo budov byly
všechny prodány a do dnešní doby
některé chátrají. Budovu město nabízí za cenu, která nebude nižší než
7 mil. Kč.
Na jednání padla námitka, že budoucí majitel může budovu využít
k ubytování nepřizpůsobivých ob-

čanů. Z vedení města bylo ale oponováno, že to není možné, protože je
nutné ji využít v souladu s územním
plánem (ÚP) na administrativní účely
a že je k přestavbě na bydlení stejně
nevhodná. Toto je ale omyl. Pro příklady stačí zajet do Hodonína, Uherského Hradiště, Valašského Meziříčí
a dalších měst, kde si s bývalými objekty po armádě skvěle poradili.
Podle platného ÚP města Kroměříže je možné budovu využít mimo
jiné jako polyfunkční budovy obchodu, služeb, administrativy a bydlení, dále stavby pro sociální účely,

bytové domy a monofunkční bytové
domy. Tedy vše pro účely ubytování
vhodné. Otázkou zůstává, proč chce
město prodat budovu v době nejméně
vhodné pro prodej nemovitostí a proč
ji například samo nezrekonstruuje
pro nájemní bydlení a služby. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR poskytuje pro tyto účely dotace. Jistě, bylo
by nutné vzít úvěr na spolufinancování, ale určitě by to bylo prospěšnější než 20 mil. Kč investovaných
z pokladny radnice do kina Nadsklepí. Navíc by město rozhodovalo
o tom, kdo by v domě bydlel, mohla

Loni při dopravních nehodách o osm mrtvých víc
Podle statistických údajů došlo
loni na území našeho okresu ke
408 dopravním nehodám (DN), které
mají ohlašovací povinnost. Tedy
těch, kde jsou zraněny osoby nebo je

774 802 700

Dokonalá operační metoda i v Kroměříži
obtížnější než kyčelní náhrady. Kolena se dělají hůř, špatně se balancují. Méně zkušeným operatérům se
těžko odhadují zcela přesné řezy,
které jsou pro dobrý výsledek operace rozhodující. Šablony, zhotovené
na míru touto novou metodou, umožňují kost opracovat zcela přesně.
V šabloně jsou dané rotace i vzdálenosti, takže operatér může řezat kost
na milimetr přesně a pak nasadit endoprotézu,“ uvedl primář kroměřížské ortopedie MUDr. Alois Hrabec.
Nejedná se tedy o samotnou protézu na míru, ale o šablonu, která

umožní zcela přesné nasazení kolenní náhrady. Pacient musí být před
operací vyšetřen na magnetické rezonanci. Její výsledky jsou společně
s rentgenovými snímky končetiny
odeslány do Memphisu (USA), kde
na jejich základě firma pomocí 3D simulací vyrobí originální řezací šablonu na míru. Ty pak operatérovi
umožní provést řezy v ideální rotaci
a sklonu.
V pondělí 6. února byly touto revoluční metodou provedeny v Kroměříži dvě operace. Byl při nich také
ortoped MUDr. Petr Koníř, který prošel školením této metody na zahraničních klinikách a nyní předává
cenné zkušenosti na dalších pracovištích. Kroměříž je první nemocnicí
patřící pod Zlínský kraj, kde byla tato
operace provedena.
„Díky šabloně odpadá asi 20 operačních kroků, jako měření osy a úhlů
řezů do kloubu. Šablony operaci zjednoduší a zpřesní. Nový kolenní kloub
pak dokonale sedí,“ vysvětluje
MUDr. Koníř.
Pacient za samotnou operaci neplatí, ale musí uhradit originální šablony na míru, zhotovené v USA. Ty
přijdou asi na 25 tisíc korun a pacient
je dostane po operaci na památku.
Nelze je pochopitelně použít pro jiného pacienta. Šablony jsou v ČR
stejně jako v jiných zemích nadstanKroměřížská ortopedie je sedmým pracovištěm v ČR (z 56 ortopedických od- dard, nezahrnutý do sazebníků zdradělení plus klinik), kde se uskutečnila operace revoluční metodou VISIO- votních pojišťoven.
Jana Janoušková
NAIRE.
Foto: Hana Kučerová
Šedesátiletá pacientka z Hulína
byla 6. února operována v Kroměříži
novou unikátní metodou. Dostala
nové koleno, operované „na míru“
díky metodě VISIONAIRE. Tato metoda zaručuje předoperační přípravu
dovedenou k absolutní dokonalosti.
Endoprotéza kolenního kloubu je pak
umístěna zcela přesně, operace je
rychlejší a šetrnější, snižuje riziko infekce a především vylučuje případnou nutnost reoperace kvůli
nesprávnému umístění kolenní náhrady.
„Endoprotézy kolen jsou technicky

škoda nad 100 tisíc Kč, případně
škoda třetí osoby. Loni při nich zemřelo 11 lidí. Srovnáme-li údaje
s rokem 2010 (346 DN, 3 mrtví),
jedná se o značný nárůst.
„Jenže v roce 2010 jsme měli
v okrese extrémně nízký počet těch,
kteří přišli při nehodách o život.
A hned půl hodiny po silvestrovské
půlnoci nepřežil opilý řidič cestu
z Koryčan do Střílek, takže první
úmrtí jsme loni měli hned na samém
začátku roku. Nejtragičtější loňská
nehoda byla u Bezměrova, vyžádala
si tři mrtvé,“ uvedl vedoucí dopravního inspektorátu policie v Kroměříži
npor. Milan Kalina.
Jeho zástupce npor. Aleš Strážnický
dodává, že z hlediska zavinění došlo
k poklesu pouze u chodců. Loni chodci
zavinili jen sedm dopravních nehod.

„Mrzí nás, že ale vzrostl počet cyklistů,
kteří byli viníky nehod. Přestože této
skupině věnujeme zvýšenou pozornost
nejen prostřednictvím různých akcí,“
povzdechl si A. Strážnický.
Pokuty nedostávají jen řidiči motorových vozidel. Loni policisté řešili
275 cyklistů blokovou pokutou
a 27 jich šlo do správního řízení. Také
chodci jako účastníci dopravy byli
pokutováni, 24 jich loni dostalo blokovou pokutu a dva vyfasovali
správní řízení, protože nesouhlasili
s pokutou.
A jaké byly v roce 2011 nejčastější
příčiny dopravních nehod? Jednoznačně se jednalo o nepozornost řidiče a také rychlost vozidla. Proto
jezděte a choďte tak, abyste se nedostali do žádné ze statistik dopravního
inspektorátu…
-ja-

by tam být odloučená pracovna městské policie s jedním nebo dvěma pracovníky, kteří by nepotřebovali auto
a mohli by pěšky, na kole či skútru
„obhospodařovat“ Slovan a Zachar,
dále by to bylo vhodné místo pro
drobné služby apod. Jestli je ještě
možné záměr prodeje zvrátit se uvidí,
ale hrozba problémů zde v případě
prodeje určitě je.
Ing. Petr Komínek
Hospůdka roku 2009 a 2010
Zlínského kraje

BEZMĚROVSKÝ
DVŮR

pořádá 14.–18. 2. 2012

Valentýnské
menu

• slavnostní menu
• pobyt pro zamilované (slevy)
• doprava zdarma
Rezervace na telefonu:

573 362198, 777 733 500/502
Podrobné informace a podmínky na

www.bezmerovskydvur.cz

Bližší informace – Ing. Zuzana Frodlová, tel. 734 643 364, e-mail: zuzana.frodlova@aura-group.cz
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Za pervitin ve vazbě

Kroměřížští kriminalisté zahájili
trestní stíhání proti třem mužům ve věku
33, 31 a 24 let z Kroměřížska. Trojice
mužů se dopustila závažného trestného
činu nedovolená výroba ajiné nakládání
s omamnými a psychotropními látkami
a s jedy. Od ledna 2011 vyráběli na různých místech po celém okrese psychotropní látku pervitin. Drogu pak užívali
pro vlastní potřebu a nejméně ve sto případech ji také distribuovali a prodávali
jiným osobám. Dva starší muži obdobnou trestnou činnost již v minulosti páchali a byli za ni i odsouzeni. Nyní jim
proto hrozí až deset let vězení, nejmladšímu pak pět let. Na základě rozhodnutí
soudu všichni skončili ve vazební věznici.
Mgr. Simona Kyšnerová

Oblastní ředitel ČMSS
vypisuje výběrové řízení
na pozici finanční poradce ČMSS
pro obvod Kroměříž
Očekáváme:
• SŠ, VŠ vzdělání
• ochotu a touhu se stále vzdělávat
• dobré komunikační dovednosti
• obchodního ducha

Pokud vás nabídka zaujala, kontaktujte nás.
Marcela Vašková, obchodní ředitel ČMSS
mobil: 606 049 103
e-mail: marcela.vaskova@cmss-oz.cz

Pomstychtivost strážníků?

Vlajky s otazníkem: omluva
V minulém vydání byl malý článek
nazvaný Vlajky s otazníkem. Obsahoval nespokojenost se způsobem vyvěšení vlajek v době státního smutku
po úmrtí bývalého prezidenta Václava
Havla. A také rovněž citaci jednoho
z nespokojených občanů – pana Miroslava Doubravy, který zároveň
uvedl několik případů nesprávného
vyvěšení vlajky v Kroměříži. Jak se
však ukázalo, vexilologická společnost aktuálně určuje jiná pravidla vyvěšování vlajek, než se mnozí
domnívali.
„Nesprávně jsem uvedl ZŠ Sýpky,
AG Kroměříž, radnici a státní zastupitelství. Těmto jsem se telefonicky
omluvil – pani ředitelce Šílové, panu
řediteli Bekárkovi, paní starostce
Hebnarové a panu státnímu zástupci
Pukovcovi. Tímto se nesprávně uvedeným institucím omlouvám i prostřed-

nictvím tisku,“ uvedl M. Doubrava.
K jeho omluvě se připojuji i já.
Potvrzuje, že článek vzbudil i v jeho
okolí nebývalý zájem: „S několika
lidmi jsme řešili, jak vlastně má být
vlajka v době státního smutku vyvěšená na jejich budově. Získal jsem též
zajímavou osobní zkušenost, když
jsem se telefonicky omlouval, reakce
představitelů dotčených institucí byly
pro mě překvapivé. Jsem rád, že
mnoha lidem není jedno, jak se chováme k vlajce. A vypadá to, že v našem
městě je snaha sjednotit vyvěšování
vlajek mimo jiné také díky minulému
článku. Za to jsem nesmírně rád.“
Byl by to hodně rozsáhlý článek,
kdyby měl vypisovat přesné zásady
vyvěšování praporů a vlajek. Ty si zájemci mohou najít na internetu
(vlajky.cz). Je však v této souvislosti
potěšitelné vyjádření starostky Kro-

měříže Mgr. Daniely Hebnarové.
„S panem Doubravou jsme mluvili
o potřebě společného postupu. Aby se
nestalo, že jednotlivé organizace
a jiné subjekty budou mít vlastní vysvětlení toho, jak by při té či jiné příležitosti měly vlajky a prapory viset.
Nabízíme vytvoření metodiky práce se
státními symboly pro naše organizace,
kterou nabídneme na našich webových stránkách i veřejnosti. Na dotazy
odpoví tiskový mluvčí. Myslím, že jsme
problém, který veřejnost citlivě vnímá
i díky poslední velmi smutné události,
nastudovali velice pečlivě,“ sdělila
paní starostka.
Jana Janoušková

Vedení účetnictví, zpracování daňových přiznání, mezd.

ING.
MARTA MACHÁČKOVÁ
1. máje 623, Kroměříž • Tel.: 605 407 618

Paní Ilona Klímová si je vědoma,
že auto v kroměřížské ulici Prusinovského neměla zaparkovat. Šla do lékárny a spolujezdec měl zůstat v autě,
jenže si odskočil na WC. Během deseti minut už auto mělo „botičku“.
Paní Klímové vadí způsob jednání
strážníků. Z desítky zde zaparkovaných aut „botičku“ měla jen dvě starší
auta. Majitelka toho druhého vozu je
z Brna a má roztroušenou sklerózu.
Její zdravotní stav se po jednání
s městskou policií tak zhoršil, že nebyla večer schopna z Kroměříže
odjet.
„Dražší auta s protekčními čísly se
nebotkují? Ředitel městské policie
Skřebský mi řekl, že mám vlčí mlhu.
Na služebně strážník odmítl sepsat
záznam a vysmíval se nám do očí. Po
čtyřech hodinách přijela hlídka.
Strážník uznal, že auto tam stálo bez
dozoru deset minut. Žiju z invalidního
důchodu a za 34 let, co mám řidičák,
jsem neměla žádný přestupek. Slitoval se a řekl, zda jsem ochotna zaplatit alespoň stovku místo tří set. Stovku
jsem ještě u sebe měla, tak jsem sou-

Nabízíme:
• novou profesní dráhu a kariéru
• kvalitní zaškolení v bankovních
produktech a službách
• práci se současnými klienty ČMSS
• silné zázemí stabilní a úspěšné
společnosti

hlasila. Jenže když to šel vypsat do
auta, někomu telefonoval. Vrátil se,
že to jen za stovku nesmí napsat. Prý
za trest, že jsem si stěžovala,“ podivuje se nad pomstychtivostí někoho
z městské policie paní Klímová.
Fotografie, které mi druhý den poslala, dokazují, že luxusnější vozy
v centru Kroměříže parkovaly na zákazu stání i v pěší zóně po několik
hodin. A bez namontovaného technického zařízení – „botičky“… Že by
kastování řidičů?
-ja-

PEDIKÚRA JANA
– pﬁístrojové o‰etﬁení nohou

Rozsáhlé pedikérské
služby podologickým
přístrojem, skvělé výsledky
bez rizika poranění
skalpelem
Vrchlického 3282/3,
Kroměříž (budova Telecom, přízemí).

Tel.: 775 440 655

Skopalíkova 2354/47 A
Kroměříž

nabízíme

pronájem kancelářských prostor 20 m2, možnost
parkování, objekt je střežen hlídací službou
a kamerovým systémem.
Bližší informace: tel. 737 207 502, Jana Skácelová

Policisté provádějí náhodné kontroly
Krádeží v obchodech neubývá, spíše naopak. Majitelé obchodů a prodavači se nemohou dočkat na změnu
zákona, která by stanovila nižší sazbu
pro trestný čin, než je současných
5 000 Kč v hodnotě odcizeného zboží.
V jednom z předchozích víkendů
se známá vrátila z prodejny Albert
v Kroměříži a líčila scénu, kdy Romka
odmítala u kasy rozepnout nepřirozeně „naducaný“ kabát a společně
s další příbuznou sprostě vyhrožovala
prodavačkám. Obě pak utekly.
Následující nedělní ráno jsem šla
nakupovat do stejné prodejny. Prodavačky mě zastavily, jestli bych nemohla dát do novin poděkování policistům.
Před chvílí tam totiž příslušníci Policie
ČR odchytili druhou z dvojice zlodějek přímo při činu.

Poděkování
Děkujeme státní i městské policii
za řešení problémů, které nám
v prodejně způsobují bezdomovci
a nepřizpůsobiví občané.
Prodavačky supermarketu
Albert, Kroměříž

„Policisté provádějí v rámci hlídkové a obchůzkové služby kontroly prostor před nákupními středisky. Dohlížejí na to, aby zde nedocházelo k narušování veřejného pořádku, aby lidé
neznečišťovali veřejná prostranství,
anebo nepožívali alkoholické nápoje
na místech, kde to městská vyhláška
zakazuje. Tato i jiná přestupková jednání pak mohou řešit blokovou pokutou. Uvnitř obchodů se hlídky zaměřují
na kapsáře a osoby, které se dopouštějí
krádeží zboží,“ sdělila tisková policejní
mluvčí por. Mgr. Simona Kyšnerová.
-ja-

Nový praktický lékař v Kroměříži!
MUDr. Hana Krybusová
oznamuje, že od 1. 2. 2012 zahájila činnost praktického lékaře.
Ambulance se nachází v prostorách lékařského domu
na adrese Komenského náměstí 372/14 v 1. poschodí v Kroměříži.
Kontaktovat nás můžete na telefonních číslech: 573 332 626 nebo 739 055 143.
Bližší informace můžete také získat na našem novém webu:

www.lekarkromeriz.cz
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KAM ZA KULTUROU
Vážení pořadatelé kulturních
akcí! Chcete-li, aby vaše pořady
byly v INFOnovinách uvedeny, pošlete do redakce jejich přehled v dostatečném časovém předstihu.

Koncert festivalu Musica Holešov
s natáčením ČRo, www.musicaholesov.cz.
15. 3. Připomínka 50. výročí založení Klubu důchodců – kino Svět.

BYSTŘICE p. Hostýnem

HULÍN
Předprodej vstupenek – tel.:
573 350 728. Místo konání Kulturní
klub, pokud není uvedeno jinak.
10. 2. Koncert Společná věc 2012.
Tomáš Pfeiffer rozezní tajuplný Vodnářský zvon od 18.30 h. Doplněno
parabolickou projekcí.
12. 2. Karneval pro děti. Od 14 h.
17. 2. Taneční country večer, stylové country oblečení vítáno. Od 20 h.
2. 3. Společenský večírek ZŠ
Hulín.
10. 3. Tmavomodrý bál.
18. 3. Cestou necestou s Miroslavem Donutilem. Pořad s hercem
a vypravěčem M. Donutilem, plný historek a veselého vyprávění o cestování,
rybaření a kamarádech, proložené písničkami z CD „Písničky, které mám
rád“. Od 17 h.

17. 2. Společenský ples.
18. 2. Farní ples.
4. 3. Dětské šibřinky. Společenský
dům Sušil od 14 h.

VYKUPUJEME
NEMOVITOSTI
(i s hypotékou
nebo jiným dluhem).

Řešíme exekuce
a dluhy.
602 192 583
573 333 863

Artediem versus divadelní předplatné

Ředitel Domu kultury Kroměříž
ing. Jiří Králík je na svůj výmysl –
slevové karty Artediem pyšný. Nemá
proč. Artediem je pro studenty a důchodce zdarma, pro ostatní byla cena
na 1. pololetí 1 000 Kč (každý měsíc
se snižuje). Slevy lze uplatnit na
některé akce, které DK pořádá plus
vstup zdarma na promítání z cyklu
Kánon filmu. „Na Kánon filmu chodilo tak 30 lidí, teď jsme měli návštěvnost 60,“ chlubil se ředitel DK na
tiskovce 26. ledna.
Ano, držitelé karet zdarma vstupy
využívají. To, že je na Kánon filmu
platících diváků jako šafránu a kino
Nadsklepí promítá vlastně zdarma, to
se dá tolerovat. Ať tedy mají studenti

Holešováci ve finále

Na setkání, které pořádal Jazz Club Kroměříž zazpívala i Mirka Netopilová.

Riegrovo nám. 153,
Kroměříž
mob.: 603 924 466

Středa 29. února sleva

50 % na opalování
5.–18. března sleva

3. a 4. února se konalo v Praze celostátní finále Dětské porty a Melodie. Na základě výsledků oblastního
kola, vyslala porota z Holešova silné
zastoupení. Do finále se probojoval
oddíl Kamarádi ( PS M. Očadlíka),
duo Double Trouble, trio Veluad, duo
Vavakaši, Jakub Tichý a Nikola Měrková.
Mgr. Jarmila Vaclachová

Jazz Club pořádal

Letošní tradiční novoroční setkání
muzikantů, divadelníků, básníků,
výtvarníků a jiných kumštýřů opět
pořádal v lednu Jazz Club Kroměříž.
I letos opět Zdeněk Hána dohodnul
do připraveného programu představení místních umělců, kteří dosud na
akcích Jazz Clubu nevystupovali.
Těmito „novými tvářemi“ letos byla
kapela Ad libitum a David Zubík, který
přítomným přečetl pár svých povídek.
Jejich vystoupení se přítomným líbilo
stejně jako již osvědčení pravidelně
vystupující literáti a muzikanti. -ja-

50 % na lymfomasáž Párty v knihovně
Provozní doba
Po–Pá 9 až 21 h. So–Ne 10 až 21 h
CENA ZA 1 MINUTU OD 4 Kč
V PŘÍPADĚ PERMANENTEK

Výhodné
permanentky pro studenty
Novinka Super ohoz za Super
prachy – neváhejte.

U příležitosti 115. výročí založení
Knihovny Kroměřížska se v pátek
17. února uskuteční v oddělení pro
děti a mládež velká narozeninová party od 12 do 18 hodin. Na příchozí čeká
nealkoholický přípitek, malý dárek,
spousta her, tanec, tombola zdarma.
Bude zde také vyhlášena výtvarná
soutěž o logo dětského oddělení
Knihovny Kroměřížska.

a důchodci něco zdarma. Jednou týdně to snad DK „utáhne“.
Špatné však je, že ředitel kvůli slevovým kartám zrušil divadelní předplatné, jehož cykly byly vždy rychle
vyprodané. Nyní byly nahrazeny
možností koupit si vstupenku se slevou na kartu Artediem.
Jenže zrušením kasovního trháku
divadelního předplatného dostane
hospodaření DK velkou ránu.
Dřív se před každým cyklem (min.
2x ročně) vybralo po půl milionu
a s tím bylo možno hospodařit, aby
divadla nebyla prodělečná.
Nyní by měl ředitel trnout, kolik
lidí alespoň na slevu do divadla přijde.
V sále je přes 580 míst. Na představení
Slováckého divadla 23. 2. bylo k 8. 2.
prodáno nebo rezervováno jen
70 vstupenek. Dříve jejich představení
v Kroměříži bývala vyprodána i půl
roku předem!
Je reálné, že karty Artediem proto
budou pro DK finančním propadákem.
Třeba to ředitel Králík pochopí nebo
zřizovatel místo obsadí někým, kdo
umí hospodařit. Právě zejména kvůli
neschopnosti hospodařit musel
ing. Králík svá předchozí místa opustit.
Nyní má zatím stopnuté odměny. -ja-

HOLEŠOV
Předprodej Městské informační
centrum, tel.: 573 395 344.
11. 2. Ples 2. ZŠ. Zámek.
12. 2. Kocour v botách. Animovaná
komedie. Kino Svět od 15.30 a 17.30 h.
13. 2. Karneval pro nejmenší. MC
Srdíčko od 10 do 11 h.
16. 2. Figarova svatba. Opera v provedení Konzervatoře P. J. Vejvanovského ve spolupráci s Moravským
divadlem Olomouc. Velký sál zámku.
17. 2. Společenský večer 3. ZŠ.
Areál 3. ZŠ.
17. 2. HIP-HOP ATTACK. Zámecký New Drive Club od 20 h.
18. 2. Tradiční Farní ples. Zámek.
18. 2. Rybářský ples. Internát „A“
VaSPŠ MV Holešov.
19. 2. O Karkulce. Loutková pohádka v provedení Divadla Hvizd. Sál
TYMY od 15 h.
24. 2. Disco. Zámecký New Drive
Club od 21 h.
25. 2. Texas. Vystoupení oblíbené
country kapely. Zámecká New Drive
Club od 20 h.
29. 2. Na vlásku. Animovaná
hudební komedie. Kino Svět od 13.15
a 17.30 h.
1. 3. The Plastic People of The Universe a Půlnoc. Koncert nejznámějších undergroundových kapel. Zámek
od 19.30 h.
2. 3. Holešovský talent. Galavečer
holešovských talentů, SVČ Všetuly.
2. 3. Ples Vyšší policejní školy
a Střední policejní školy. Zámek.
3.3. Společenský večer TJ Sokol
Holešov – sokolovna Plačkov.
15. 3. Koncert souboru Talichův
komorní orchestr – velký sál zámku.

CHROPYNĚ
Předprodej vstupenek 573 355 323.
Místo konání: Městské kulturní středisko Chropyně.
19. 2. Dětský karneval. Od 14.30
hodin.
7. 3. Jak se Honza dostal na hrad.
Pohádku hraje DS Julie Jurištové. Pro
ZŠ, MŠ a rodiče s dětmi. Od 9 h.
16. 3. Felix Holzmann, dnes a zítra.
Divadelní představení se znovuztvárněním legendárních scének F. Holzmanna. Od 19 h.
KROMĚŘÍŽ
Pořady se konají v Domě kultury
Kroměříž, není-li uvedeno jinak.
Informace a předprodej v DK tel.
573 337 422, 573 341 400, předprodej
on line na www.dk-kromeriz.cz
11. 2. VIII. maturitní ples SZŠ.
15. 2. Figarova svatba. Netradiční
pojetí opery W. A. Mozarta uvádí Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž
a Moravské divadlo Olomouc. Divadelní sál DK od 18 h.

15. 2. Zábavně o stáří. Moderátor
Aleš Cibulka a bavič Vladimír Hron
budou diskutovat o praktických tématech, např. péče o seniory nebo aktivní
stárnutí. Kino Nadsklepí od 19 h.
16. 2. Bůh masakru. Premiéra komedie v podání herců Divadelního spolku
Kroměříž. Klub Starý pivovar. Od 20 h.
17. 2. Ples Arcibiskupského gymnázia.
19. 2. Pawel Kaczmarczyk group.
P. Kaczmarczyk je jedním z neznámějších polských jazzových pianistů. Koncert v kině Nadsklepí od 19 h.
22., 23. a 24. 2. Bůh masakru.
Reprízy komedie. Klub Starý pivovar.
Od 19 h.
23. 2. Denní dům, noční dům. Příběhy v podání herců Slováckého divadla Uherské Hradiště se odehrávají v prostředí poloopuštěné vsi. Ožívají legendy
o světcích a osudech konkrétních obyvatel. Divadelní sál DK od 18 hodin.
24. 2. Těšínské nebe. Setkání rodáků
a slavných osobností Českého Těšína
s ukázkami filmů, hudby, poezie. Hosté: R. Putzlacher, M. Cieslar, T. Kočko,
J. Nohavica. Vstup zdarma. Hudební
sál DK od 17.30 h.
24. 2. Jarek Nohavica a R. Kusmierski. Koncert od 19 h, divadelní sál
DK.
24. 2. Tomáš Kočko & orchestr.
Moravsko-slezský hudebník a skladatel
se svojí skupinou v hudebním sálu DK
od 21 h.
25. 2. Jedna noc na Karlštejně.
Muzikál autorské dvojice Markov –
Barták, inspirovaný hrou J. Vrchlického. Divadelní sál DK od 18 h.
26. 2. Ferda Mravenec. Pohádka
v podání herců Těšínského divadla.
Divadelní sál DK od 14.30 h.
27. 2. Koncert absolventů Konzervatoře Brno. Kino Nadsklepí od 19 h.
4. 3. Zpíváme a tančíme s Míšou.
Zábavná show pro děti od 2 do 8 let.
Společenský sál DK od 14.30 h.
12. 3. Screamers – 15 let v dámských šatech. Travesti show od 19 h,
divadelní sál DK.
16. 3. Muzikantský ples.
17. 3. Miro Žbirka s doprovodnou
kapelou. Koncert v DK od 19 h.
20. 3. Mlýny. Hrají herci Divadla
Sklep Praha – D. Vávra, T. Hanák,
O. Trojan, M. Šteindler ad. Od 18 h
v DK.

Mikve v Semaforu a Bůh masakru v Klubu Starý pivovar
Divadelní spolek Kroměříž je sice
ochotnickým souborem, ale jeho herci
jsou vítáni i na jevištích profesionálních divadel. V neděli 5. února soubor
z Kroměříže hostoval v pražském
divadle Semafor s dramatem Mikve.
Osm kroměřížských hereček (Jana
Štěpánová, Kateřina Nakládalová,
Marcela Kořínková, Romana Blažková, Romana Malinská, Lucie Kořínková, Kateřina Skřenková a Kateřina Zonová) představilo pražskému
publiku hru židovské dramatičky
Hadar Galron v režii Miroslavy Kolářové.
Mikve je židovskou rituální lázní
a zároveň místem, kde se drama odehrává. Silné příběhy ortodoxních žen,
které se scházejí v lázni, nenechávají
diváky chladnými. Ve finále výborně
zahraného dramatu se většina diváků
snaží potlačovat slzy. Ostatně podle

Kateřiny Nakládalové tomu tak bylo
i mezi samotnými herečkami v době
prvních čtených zkoušek, když soubor
hru Mikve nacvičoval.
Jak přijalo pražské publikum drama
Mikve v podání kroměřížských divadelníků? „Podle potlesku si myslím,
že naprosto skvěle. Mezi jevištěm
a hledištěm vznikla v průběhu představení správná atmosféra, což se na
hereckých výkonech vždycky v dobrém
podepíše. Určitě jsme ani tentokrát
Kroměříži ostudu neudělali, “ uvedla
jedna z protagonistek souboru Marcela Kořínková.
Nebylo to první představení Divadelního spolku Kroměříž v divadle
Semafor. „Spolupráci jsme navázali
již před třemi lety. V Semaforu jsme
už hráli Manželské vraždění, Habaďůru, Jeptišky k výročí a vzhledem ke
vždy úspěšnému přijetí našich před-

stavení doufám, že Mikve nebude
posledním představením našeho spolku pro pražské publikum,“ sdělil
vedoucí Divadelního spolku Kroměříž Jiří Kašík. Soubor hostuje i na
mnoha jiných scénách v ČR a skvěle
tak reprezentuje své město.
Již brzy se můžeme přijít podívat
na další premiéru DS Kroměříž.
V domovské scéně spolku v Klubu
Starý pivovar se ve čtvrtek 16. února

uskuteční premiéra komedie Bůh
masakru, kterou napsala francouzská
autorka Yasmina Reza. Režie se ujal
brněnský herec Ladislav Kolář, který
role obsadil Janou Štěpánovou,
Pavlem Štrofem, Jiřím Kašíkem
a Marcelou Kořínkovou. Kdo nesežene vstupenky na premiéru, má možnost se do Klubu Starý pivovar přijít
pobavit na reprízy, které se konají
22., 23. a 24. února.
-ja-

Díky seniorce bylo objasněno dávné vlakové neštěstí
dalo v její rodině. Vůz vezl roku 1929
pan Jan Bartoník z Vrbky, jel do Kroměříže na trh. Při tom neštěstí zahy- Kroměřížský soubor před začátkem představení v Semaforu. Stojící zleva: K. Skřennul, zůstal pod vozem. Ráno než vyjel, ková, L. Kořínková, M. Kořínková, K. Nakládalová, R. Štěpán a R. Blažková.
nabízel ženám z Vrbky, že je sveze Zleva sedí K. Zonová, R. Malinská a J. Štěpánová.
Foto: Klára Havránková
do města. Nabídku naštěstí nepřijaly,
možná si tím zachránily život. „Mezi
těmi ženami, které odmítly svezení,
byla i moje maminka. Takže nakonec
vyjel jen pan Bartoník se svojí manželkou a sestrou. Ty nehodu přežily,
ale pan Bartoník a jeden z koňů, kteří
táhli povoz, však takové štěstí neměli,“ objasnila dávnou událost L. Strašáková.
Takže díky starým záběrům, jejichž
význam a souvislosti vysvětlil P. Pálka, se senioři dověděli spoustu zajímavých informací a připomněli si,
jak mnohá místa Kroměříže vypadala
v době jejich mládí. A pro historika
bylo setkání v Centru pro seniory
Zachar také přínosné. Mohl konečně
identifikovat jeden filmový záznam
z archívu Muzea Kroměřížska.
Jana Janoušková

t

ita, s
pole
hliv
os

mi filmy, které seniorům promítal
a komentoval historik Muzea Kroměřížska Mgr. Petr Pálka, byl i snímek
natočený po vlakovém neštěstí
v Kotojedech.
Filmový záznam byl němý a podle

tradice, kval

historika se nepodařilo vypátrat bližší
podrobnosti. Jediné, co se dalo identifikovat podle nádražní budovy, bylo
místo neštěstí. A podle nápisu na vlaku, že se jednalo o dobu první republiky. Tehdy ještě Kotojedy nebyly
součástí Kroměříže.
„O vlakovém neštěstí není nic ani
v Pamětní knize obce Kotojedy, psané
retrospektivně od roku 1924 se záběhy
až ke vzniku republiky, není o tom
v zápisech obecního zastupitelstva.
Kotojeďáci nádraží vzdálené od obce
asi 700 metrů nebrali za své, leží na
trati Kroměříž–Zborovice. Provoz na
trati byl zahájen 1. listopadu 1881,
hlavním akcionářem byl olomoucký
arcibiskup Fürstenberg, druhým
vlastník zborovického panství cukrovarník Friess – šlo hlavně o přepravu
řepy do cukrovarů,“ uvedl P. Pálka.
Besedu navštívila i paní Ludmila
Strašáková, která pochází z Vrbky
V kroměřížském Centru pro seniory Zachar uspořádali nejen pro své členy také a nyní bydlí na Barbořině. Po shlédvelmi zajímavou besedu se starými filmy z Kroměříže. Filmy komentoval a promítal nutí filmu a uvedení, že nejsou známy
historik Mgr. Petr Pálka.
Foto: J Janoušková okolnosti, vzpomněla si, co se poví-

Kroměřížské Centrum pro seniory
Zachar pořádá také zajímavé přednášky a besedy. Jedna z nich byla
zaměřena na historii Kroměříže, kterou v minulosti zdokumentovali převážně amatérští filmaři. Mezi krátký-

INFOnoviny – únor 2012

4

Řádková inzerce ● Řádková inzerce ● Řádková inzerce

NOVÉ BYTY LEVNĚJŠÍ

Řádkovou inzerci přijímá Informační kancelář, Velké nám. 50/45 (ve
spodní části – podloubí), Kroměříž, tel.: 573 331 473. Ceník: 1 řádek
nekomerční 15 Kč, komerční 25 Kč (+ DPH 20 %). Rámeček: příplatek
20 %, bílé písmo na černé ploše: příplatek 100 %. Vše plus DPH 20 %.

slevová akce na vybrané byty
byt 2+kk již za 1 195 000 Kč

RŮZNÉ
• FINANČNÍ CONTROLLING
A FINANČNÍ ANALÝZA pro malé
a střední firmy. Tel. 775 626 777.
• Řez, kácení stromů. 776 064 684.
• RYBÁŘI I NERYBÁŘI! Lov
pstruhů a ostatních druhů ryb na
rybníku Zámeček Kroměříž.
Sportovní rybolov, celoroční lov
na přívlač, mušku! Půjčování
prutů, židliček atd. Návnady,
nástrahy. Nástražní rybičky i na
sumce – celoroční prodej! Bliž.
inf. o lovu na tel.: 602 738 633,
www.jakoz.estranky.cz. Vybavení pro lov zakoupíte v prodejně
CARP BOYS v hypermarketu
Albert KM.

bytový dům Kroměříž
ul. Zborovská

• PRODÁM VELKÉ MNOŽSTVÍ
EL.VLÁČKŮ „HO“ + ELEKTRONIKA, DOMEČKY, OSVĚTLENÍ,
ROZESTAVĚNÉ KOLEJIŠTĚ 4,2m
krát 2,2 m atd. TEL.: 602 738 633.
• Obklady, dlažby, rekonstrukce
bytových jader, stavební úpravy.
Objednávky na tel.: 602 538 099
a e-mail: stavbykm@centrum.cz.

• Opravy a renovace bytu za příznivé ceny. Tel. 731 785 515.

BYTY, PRONÁJMY, GARÁŽE
• PRONAJMU SAMOSTATNÝ
PODKROVNÍ POKOJÍK s KK a SK
v centru KM jedné osobě. 4,5 tis. včetně inkasa. T. 777 883 027.
• PRODÁM zděný byt 4+ 1 v OV
v KM na Plačkově, JZ
balkon,sklep, vlastní plyn. topení,3. p. bez výtahu, zateplený,
plast. okna, vč. blízké temperované dvojgaráže 42 m2, 2 samostatná vrata na DO.Jen komplet,
vážní zájemci, ne RK. Volný od
1. 7. 2012. Cena celkem 2,3
mil. Kč – dohoda možná. Tel. 606
840 261 večer.
• PRONAJMU BYT 1+1 slodžií,
vklidné části Hulína. Byt je zařízený s vlastním topením. Cena
6 500 Kč + kauce. Tel. 774 771 055
po 16.00 h.
• Lyžování – Francie 2012 – Valmeinier/Valloire, tel.: 605 200 085.

Velké nám. 104, Kroměříž
Tel.: 773 667 732,
573 344 569, morrea@morrea.cz
➢
➢
➢
➢
➢
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➢
➢
➢
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➢
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➢
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➢

DOMY, BYTY
OV 3+1 KM, Centrum, 1 900 tis.
OV 2+kk Kotojedy, 1 250 tis.
OV 3+1 KM, Francouzská, 1 040 tis.
OV 4+1 Tlumačov, 1 mil.
DV 3+1 KM, Albertova, 950 tis.
DV 3+1 KM, Albertova, 900 tis.
OV 2+1 Hulín, 840 tis.
OV 1+1 KM, Sokolovská, 740 tis.
RD 5+1 Hulín, 2 450 tis.
RD 4+kk Trávník, 2 245 tis.
RD 6+2 Chvalnov, 1 900 tis.
RD 2x 2+1 Hulín, 1 550 tis.
RD 4+1 Roštění, 1 350 tis.
RD 3+1 Chvalnov, 1 mil.
RD 4+1 Skaštice, 850 tis.
RD 2+1 Tetětice, 850 tis.
RD 2+1 Litenčice, 790 tis.
RD 2x 3+1 Nítkovice, 700 tis.

➢
➢
➢
➢

POZEMKY
Kroměříž, 377 m2, 1 200 tis.
Rataje, 1 286 m2, 900 tis.
Střížovice, 1 980 m2, 300 tis.
Kroměříž, 375 m2, 260 tis.
Více než 200 nemovitostí
naleznete na www.morrea.cz
REAIA consulting s.r.o.
Realitní a znalecká kancelář
Velké náměstí 48, Kroměříž
573 336 936, 603 854 884,
www.reaia.cz

Možnost pronájmu s předkupním právem.
Uhrazené nájemné vám odečteme z ceny!
Prodejna: Nám. Míru 114 (vedle NWT), Hulín, tel.: 604 281 714

Volejte: 739 073 800
Kancelář: Kroměříž, 1. máje 574
www.century21.cz

!NOVÉ MODELY KOL KELLYS, ROCK MACHINE, TREK 2012 SKLADEM!
K novým modelům kol dáváme dárky.
VÝPRODEJ KOL MODELŮ 2011 ZA AKČNÍ CENY. SLEVA
LIKVIDUJEME SKLADOVÉ ZÁSOBY ZIMNÍHO OBLEČENÍ
Malíková nedá pokoj?

WALMAG: Zakázky z poloviny světa, ale chybějí pracovníci
Firma WALMAG MAGNETICS s. r. o. se v polovině loňského roku
přestěhovala z Hulína do Kroměříže. Nyní ji najdeme v areálu
kroměřížského Magnetonu. Přestěhování výroby magnetických
aplikací pro strojírenství však nebyla jedinou zásadní změnou pro tuto
firmu s dvacetiletou tradicí.

WALMAG

Loni se totiž z původní pobočky
americko-holandského holdingu
Walker Magnetics Group, která byla
v Hulíně založena roku 1991, stala
samostatná firma s českými vlastníky.
Impulsem byla skutečnost, že americký majitel se rozhodl ukončit své
aktivity v Evropě. Nastalo jednání
o odkupu obchodního podílu hulínské
pobočky a licenčních práv. To se zdařilo. Byla založena nová, již ryze česká firma. Výroba zůstala nezměněna,
jen název se změnil z předchozího
Strojírenská firma
s dvacetiletou tradicí
a vývozce do celého světa

WALMAG
MAGNETICS s.r.o.
hledá pracovníky
na tyto pozice:

Walker Pilana Magnetics spol.
s r. o. na WALMAG MAGNETICS
s. r. o.
„Zakázky na naše výrobky máme
z desítek zemí. Od Jižní Koreje po
USA. Tedy spíše ze severní polokoule.
A už se objevují i zájemci z jižních
oblastí – z Afriky nebo Austrálie. Takže práci máme, větší prostory také,
ale nyní potřebujeme další pracovníky,“ říká jednatel a ředitel firmy
Filip Šejba.
WALMAG vyrábí magnetické
zvedací systémy a magnetické upínače. Jejich produkty lze nalézt tam,
kde je třeba přemísťovat železo. To
lze zvedat různě, ale nejjednodušší
je to s využitím fyzikálních zákonů.
Tedy díky magnetům. Nic se nemusí
balit nebo vázat, permanentní magnety nebo elektromagnety si rychle
poradí i s přenosem rozměrných a těžkých železných kusů. Produkt firmy

WALMAG stačí zavěsit např. na
jeřáb.
Zvýšenou poptávku po výrobcích
chce firma využít ke zvýšení obratu
z loňských 54 mil. Kč na letošních
plánovaných přes 60 mil. Kč. To předpokládá zvýšit počet pracovníků.
„Hledáme frézaře-brusiče, CNC operátora, výrobního technologa normovače i lidi na elektromontáž,“ uvádí ředitel F. Šejba.
Po přestěhování firmy do Kroměříže se výrobní prostorové kapacity
zvýšily na 3 300 m2, což je o 600 m2
víc, než měla firma v Hulíně. Přesto
WALMAG nyní začal jednat s Magnetonem o možnosti získat další prostory ke svému rozvoji. Ředitel věří,
že jednání dopadnou dobře, dosavadní spolupráci s vedením Magnetonu
si pochvaluje: „Připravili nám vhodné výrobní prostory, předělali kanceláře podle našich potřeb, takže jsme
se nemuseli příliš zdržovat od výroby.“
Hledáte-li práci v perspektivní firmě a máte pro ni předpoklady, neváhejte.
Jana Janoušková, -i-

• OPERÁTOR
CNC STROJŮ

HLEDÁTE MÍSTO
PRO DOMÁCÍ ZABIJAČKY?
vám nabízí:

• TECHNOLOG-KONSTRUKTÉR

zpracování
• vakuové balení
• ½ i celé prase jak na
výrobky, tak i na maso*
• dodání i menšího množství
domácích výrobků, masa

• ELEKTROMONTÉR
Zájemci mohou posílat strukturovaný
životopis na e-mail:
idankova@walmag.cz
nebo na adresu
Hulínská 1799/1, 767 01 Kroměříž.
Bližší informace na

OKRESU KROMĚŘÍŽ

Hospůdka roku 2009 a 2010 Zlínského kraje

BEZMĚROVSKÝ
• pronájem prostor
DVŮR
• řezníka, tepelné

• FRÉZAŘ

www.walmag.cz

Ředitel WALMAG MAGNETICS Filip
Šejba na snímku představuje jeden
z nejmenších výrobků firmy: NEOLIFT
250, který dokáže díky magnetům zvednout až 250 kg.

V den uzávěrky mi volali dva lidé,
že povedená astroložka Sylvie Martina
Malíková se opět zviditelňuje v Kroměříži. Zpravodaj města propaguje její
publikaci Člověk v pěti elementech.
Astroložka po červnovém článku v INFOnovinách (popisující její praktiky,
kterými vytahuje po věštění z hození
tří desetníků z lidí desetitisíce korun
a rozbíjí spokojená manželství) uzavřela svoji astrologickou poradnu
v Kroměříži a přesunula své aktivity na
Slovensko. Tam se díky několika oslavným článkům v novinách stala téměř
známou osobností, byla zvána do televize. Naštěstí ti novináři, kteří mají
„všech pět pohromadě“, začali pátrat
a ověřovat její nehorázné lži a rovněž
řádně zkritizovali její nepovedenou
knížku. Madam S. nebo-li paní Malíková z Kroměříže se na Slovensku
chvástala spoluprací se světově známými herci nejen z Hollywoodu, svým
podílem na fotbalové EURO 2008
a mimo dalších nesmyslů itím, že podle
jejích rad osazovali chladírenskou věž
jaderné elektrárny Temelín. Holt paní
by se asi měla jít léčit…
-ja-

* původ ČR, pod dozorem Státní veterinární správy ČR

SVATBY, oslavy, školení, ubytování až pro 100 osob!
Objednávky: 573 362198, 777 733 500/502
WALMAG loni převedl výrobu z Hulína do Kroměříže.

(-i-)

www.bezmerovskydvur.cz

PRONÁJMY BYTŮ (cena/měsíc)
쐍 2+1 KM, Velké nám., po rek., krásný výhled, 9 000 + en.
쐍 2+1 KM, Ulička, 8 300 vč. en.
쐍 2+1 KM, Soudní, 4 500 + en.
쐍 2+1 KM, Ztracená, 8 000 + en.
쐍 2+1 KM, Moravská, 8 500 vč. en.
쐍 1+1 KM, Spáčilova, 6 400 vč. en.
쐍 3+1 Přerov, 10 500 vč. en.
쐍 2+kk Hulín, 7 400 vč. en.
쐍 2+1 KM, Velké nám., opravený,
vč. vybavení 8 000 + en.
쐍 3+1 KM, Úprkova, 1. p., 6 500 +
en.
PRODEJ

쐍 BOV 3+1 KM, Vrobelova, 5. p.

s balkonem, pěkný, opravený,
1 100 000.
쐍 BOV 3+1 KM, Spáčilova, 4. p.
s balkonem, plast. okna, 1 100 000.
쐍 BOV 2+1 Hulín, Wolkerova, vlastní topení, opravená koupelna,
790 000.
쐍 BOV 3+kk KM, Skopalíkova,
72 m2, novostavba, 2 terasy, 2 WC,
sklep, plastová okna. Nízké náklady, INFO v RK.
쐍 BOV 3+1 KM, Mánesova, 77 m2,
1. p. vl. topení, lodžie, zděné jádro,
1 400 000. SLEVA!
쐍 BOV 4+1 KM, Havlíčkova, 4. p.,
90 m2, lodžie, vl. topení. 1 690 000
SLEVA! Další dohoda možná.
쐍 RD 4+1 Hulín, Zahradní, v rekonstrukci. Cena dohodou.
쐍 RD 1+1 Vlčí Doly, přízemní, opravený, pz. 400 m2, 450 000.
쐍 RD 3+1 Újezdsko, část. opravený s garáží, 530 000
쐍 RD 2+1+GA Morkovice, 430 000.
쐍 RD 2+1 Prusinovice, 310 000.
쐍 Jarohněvice, menší výrobní areál.
Vjezd, manip. plocha, výr. hala
190 m2, další prostory 231 m2. Pz.
2 564 m2.
쐍 Garáž KM, Zachar, 210 000.
쐍 Garáž Morkovice, 80 000.
쐍 Garáž KM Zborovská, 170 000.
PRONÁJMY nebytové

쐍 KM, Soudní, kancel. 34 m2, pří-

zemí. 4 500/měs. + en.
쐍 KM, Prusinovského, prodejna
v přízemí 40 m2, 19 000/měs.
쐍 KM, V. nám., kancel. 46 m2,
6 600/měs. + en.
쐍 KM, Erb. nábř., garáž, 600/měs.
쐍 KM, Zborovská, garáž, 800/měs.
ZAHRADY

쐍 Zlámanka, 458 m2, 70 000.
쐍 Hradisko, 15 000 m2, 100 Kč/m2.
쐍 Horní Zahrady, 12 000 m2, 350

Kč/m2.

STAVEBNÍ POZEMKY

쐍 Lubná, 2 900 m2, 310 000.
쐍 KM, Kostnická, stavební prolu-

ka 298 m2, 600 000.
쐍 Počenice, 3 200 m2, 350 000.
Více najdete na www.reaia.cz
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