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Školka bude 
zateplena
Karolín (kik) – Druhá fáze 
opravy mateřské školy, přes-
něji řečeno zateplovací prá-
ce a výměna oken a dveří, v 
Karolíně je v plném proudu. 
Zastupitelé obce schválili 
dodavatele výkonu technic-
kého dozoru a koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdra-
ví při práci. Stal se jím Karel 
Bartoňka, který se zabývá 
projekcemi a inženýrskou 
činností. Dalším krokem bylo 
vytvoření výběrové komise, 
která vyhodnotí vítěze výbě-
rového řízení pro tuto etapu 
projektu. Komise má celkem 
pět členů, mezi kterými je 
například starosta obce Jiří 
Kužma. Mimo jiné zastupite-
lé Karolína schválili nabídku 
Josefa Sklenáře z Hlinska pod 
Hostýnem, který se postará o 
opravu veřejného osvětlení v 
areálu hřbitova ve Vrbce.

Hanhart chce 
budovat sanační vrty
Morkovice–Slížany (kik) 
– Morkovická společnost 
Hanhart, která se zabývá 
vývojem, výrobou a prode-
jem zapalovacích systémů, 
tříslového obrábění a tváření 
za studena, podala žádost o 
povolení na vytvoření něko-
lika sanačních vrtů. Jedná se 
o opatření při nakládání s vo-
dami. Pomocí čtyř těchto vrtů 
by mělo docházet k likvidaci 
ekologické zátěže v areálu 
firmy Hanhart směrem k mor-
kovickému rybníku. Krajský 
úřad přijatou žádost teprve 
řeší. „Rozhodnutí se vydává 
i na podkladě námitek, popř. 
důkazů a závazných stanovi-
sek. Řízení nyní probíhá,“ in-
formovala za vodní oddělení 
Zlínského kraje Jitka Řezníč-
ková. 

Radnice Echo 
nepodpořila
Kroměříž (kik) – V loň-
ském roce se radnice spo-
lupodílela na organizování 
Mezinárodního festivalu 
outdoorových filmů. Letošní 
přehlídku vítězných snímků 
však radní nepodpořili. Festi-
val, který pořádala firma Ou-
tdoor films loni v listopadu, 
dostala od Města Kroměříž 
finanční podporu ve výši 25 
tisíc korun. Na promítání pro-
jekce Echo, v rámci které se 
měly pouštět vítězné snímky, 
však radnice už nepřispěje. 
„Důvodem bylo pozdní před-
ložení žádosti ze strany po-
řadatele, a to až po skončení 
projekce Echo,“ vysvětluje za-
mítnutí žádosti tiskový mluv-
čí kroměřížského městského 
úřadu Pavel Zrna. 

Voda – pramen 
života
Kroměříž (tz) - Klub 
UNESCO Kroměříž ve spolu-
práci s Národním památko-
vým ústavem v Kroměříži a 
dalšími partnery pořádá v 
prostorách Arcibiskupského 
zámku v Kroměříži ve dnech 
13. a 14. června mezinárodní 
konferenci Historické zahrady 
Kroměříž 2013 - „Voda – pra-
men života“. Ta je směrována 
k problematice obnovy, péče 
a soudobého využívání pamá-
tek zahradního umění. Zvole-
né téma úzce navazuje na re-
alizaci projektu obnovy části 
Květné zahrady v Kroměříži, 
v jejímž rámci bude uskuteč-
něna památková obnova řady 
unikátních vodních prvků i in-
stalace soudobých technologií 
podporující udržitelný rozvoj. 

Místní vysoká škola připravuje 
den otevřených dveří

Kácení nebezpečných stromů 
bude pokračovat na podzim

V přízemí radnice 
bude společenská 

místnost
Bařice–Velké Těšany (kik) 

– Zastupitelé se shodli, že 
volné prostory pod obecním 
úřadem jsou ideální pro vy-
budování společenské míst-
nosti.

Problém s chybějícím kultur-
ním domem, nebo prostory, kde 
by se mohly konat společenské 
akce, v Bařicích už vyřešili. 
Prozatímní prostor na místním 
výletišti, který bude částečně 
zastřešen, a to už letos, doplní 
společenská místnost v příze-
mí budovy úřadu. „Jedná se o 
prostory bývalého obchodu, 
které postupně přeměňuje na 
místnost, kde se budou moci za 
nepříznivého počasí konat kul-
turní akce,“ rozvedla starostka 
Věra Halamová. Doposud zde 

proběhla výměna oken, která 
obec vyšla na 45 tisíc korun. „V 
současnosti řešíme elektroin-
stalaci, protože tamní rozvody 
jsou několik let staré a potřebují 
opravit, a montáž příček spolu s 
osázením zárubní,“ dodala sta-
rostka. 

Veškeré úpravy hradí obec ze 
svého rozpočtu, práce jsou tedy 
naplánovány na delší dobu, 
tak aby bylo možné je bez pro-
blémů financovat. „Pro letošek 
předběžně počítáme s celkový-
mi náklady 300 tisíc korun, ale 
je to přece jen stará budova, 
u které nikdy nevíte, do čeho 
bude ještě potřeba investovat, 
proto se konečná částka může 
od odhadu lišit,“ zakončila Ha-
lamová.EPI je vhodnou cestou pro zvýšení kvalifikace i lidí, kteří jsou zaměstnaní nebo nejsou spo-

kojeni se svým současným pracovním zaměřením.

Kroměříž (PR) - V těchto 
dnech vrcholí poslední zkouš-
kové období a příprava stu-
dentů třetích ročníků ke stát-
ním závěrečným zkouškám 
a obhajobám bakalářských 
prací. Po jejich absolvování se 
opět rozšíří skupina studentů, 
kterým EPI umožnil studovat 
vysokou školu přímo v Kro-
měříži. 

Současně vrcholí zakončení 
letního semestru i pro studenty 

nižších ročníků, a to zahájením 
řádného zkouškového období. 
Tato skutečnost pouze potvr-
zuje, že i v Kroměříži je možné 
zvýšit si vzdělání pro budoucí 
kariéru. V EPI nestudují totiž 
pouze čerství maturanti, ale 
také zaměstnaní lidé, kterým 
současná profese nepřináší ra-
dost a rozhodli se učinit krok 
kupředu. V učebnách najdete 
i matky na mateřské dovolené 
i nezaměstnané, pro něž je EPI 

možností pro zlepšení jejich po-
zice na trhu práce.

Jak podat přihlášku ke studiu 
se dozvíte na internetových 
stránkách školy www.edukom-
plex.cz, kde je také přehled 
možností studia v Evropském 
polytechnickém institutu v Kro-
měříži. Máte-li zájem nahléd-
nout do učeben, využijte dne 
otevřených dveří, který se koná 
15. června v prostorách školy v 
Kroměříži, Hanácké náměstí.

Brusné, Rusava (kik) – Nej-
nebezpečnější stromy v úseku 
mezi obcemi Brusné a Rusava 
jsou již pryč. Další nutná ošet-
ření jsou naplánovaná na pod-
zim.

dešti byly na silnici napadané i 
větší větve,“ potvrdil Pavel Ho-
rák z nedalekého Slavkova pod 
Hostýnem.

Obce se tedy po vzájemné do-
mluvě rozhodly jednat. Brusné 
nechalo odstranit tři přestárlé 
lípy. „Po místním šetření jsem 
zjistila, že ne všechny lípy jsou 
na našem pozemku,“ uvedla 
starostka Brusného Jana Sed-
láčková. Proto se s dalším zása-
hem museli zastupitelé obrátit 
na Správu a údržbu silnic v 
Kroměříži. Ti následně skáceli 
ještě jeden strom a zbylé dřevi-
ny ořezali, tak aby nebyly pro 
projíždějící auta či cyklisty ne-
bezpečné. 

„Ostatní lípy se budou moni-
torovat a v průběhu roku se ne-
chají ořezat suché nebezpečné 
větve,“ doplnila Sedláková.

Dřevní hmotu 
dostanou občané 

bezplatně
Rataje (kik) – V obci ře-

šili hned dvě témata týkající 
se lesního hospodářství. V 
prvním případě se jednalo o 
ukončení samovýroby dříví 
a druhý bod tvořilo užívání 
polních cest při těžbě dřeva.

Do samovýroby dřeva 
se v Ratajích zapojilo osm 
občanů. Nyní se však vý-
robu zastupitelé rozhodli 
přerušit, a to kvůli složitým 
podmínkám vztahujícím se 
k pozemku, na kterém byly 
práce prováděny. Současně 
byl podán a následně schvá-
len návrh, podle kterého by 
dřevní hmota nebyla obča-

nům, kteří zde pracovali, 
účtována.

Kromě již zmíněné zá-
ležitosti zastupitelé řešili 
stížnosti občanů, kterým se 
nelíbilo poškozování lesních 
cest těžkou technikou urče-
nou k těžbě dřeva. Odvozem 
kmenů dochází k narušování 
nejen cest, ale i sousedních 
lesních pozemků. Před za-
čátkem prací obec uzavřela 
smlouvu, kde byla stanove-
na kauce, která by případné 
poškození pokryla. Pokud 
uživatel uvede cestu do pů-
vodního stavu, je tato částka 
vratná.

Dopravní komunikaci mezi 
dvěma kroměřížskými obcemi 
lemují stromy po obou stranách 
v délce několika kilometrů. 
Místní obyvatelé tudy projíždě-
jí i vícekrát denně. „Po větším 

Společnost MONT-KOVO získala Čestné uznání

Ve čtvrtek 23. května proběh-
lo v sále Kongresového a kultur-
ního centra v Otrokovicích slav-
nostní vyhlášení výsledků XI. 
ročníku prestižní soutěže Stavba 
roku 2012 Zlínského kraje. Akci 
organizoval Svaz podnikatelů 
ve stavebnictví pod záštitou 
hejtmana Zlínského kraje MVDr. 
Stanislava Mišáka, jehož zástupci 
vybírali mezi nejlepšími stavba-
mi realizovanými firmami zlín-
ského regionu, a to ve Zlínském 

kraji i mimo něj.  Při hodnocení 
se kladl největší důraz na design, 
praktičnost, kvalitu provedení a 
citlivost zásahu do architektonic-
kého rázu krajiny. Celkem bylo 
přihlášeno 51 staveb – novosta-
veb i rekonstrukcí; jednalo se o 
kategorie obytných domů, prů-
myslových staveb, dopravních 
staveb a rozvojových projektů 
měst a obcí.

V kategorii Stavby mimo úze-
mí Zlínského kraje realizované 

firmou ze Zlínského kraje uspě-
la stavební společnost z Břestu 
MONT-KOVO, s.r.o., která získala 
Čestné uznání za novostavbu 
průmyslové haly Pilart v Blansku. 
Hala Pilart pro společnost dřevo 
i kovoobráběcích strojů je ukáz-
kou moderní a architektonicky 
propracované stavby s precizním 
zapravením všech detailů klem-
pířskými prvky. Velmi zajímavé 
je provedení střechy, které 
svým pojetím evokuje 
nedílnou součást pod-
nikání společnosti 
- pilové pásy. 
Tento archi-
t e k t o -

nický prvek je současně dů-
myslně využitý k prosvětlení 
interiéru haly okny, která 
jsou umístěna v jednotlivých 
zářezech střechy. Společnost 
MONT-KOVO se zabývá výro-
bou a montáží ocelových kon-
strukcí a montovaných hal již 
od roku 1995 a během svého 

působení vždy vsázela pře-
devším na kvalitu poskyto-
vaných výrobků i služeb. 

Při výrobě svých hal 
společnost klade 

největší důraz 
na funkč-

n o s t , 
ekono-
m i č -

zapravením všech detailů klem
pířskými prvky. Velmi zajímavé
je provedení střechy, které
svým pojetím evokuje 
nedílnou součást pod-
nikání společnosti 
- pilové pásy.
Tento archi-
t e k t o -

působení vždy vsázela pře
devším na kvalitu poskyto-
vaných výrobků i služeb. 

Při výrobě svých hal 
společnost klade 

největší důraz 
na funkč-

n o s t , 
ekeeeeeeeee ono-
m i č -

nost a nadčasový design staveb. 
Odvážné nápady architektů se 
vždy snaží zrealizovat tak, aby hala 
dobře reprezentovala investora. 

Společnost MONT-KOVO svým 
oceněním tak může být inspirací 
pro další tvůrčí práci architektů, 
inženýrů a stavbařů.
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