
Krajské dožínky nepokazil ani déšť

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU

Kroměříž – Osm stovek
krojovaných účastníků prů-
vodu, dožínkové věnce pro
hlavního hospodáře v kraji
a samozřejmě bohatý do-
provodný program: i letošní
oslava sklizně se v Kromě-
říži o předposledním srpno-
vém víkendu vydařila.
Začala vlastně už páteč-

ním jarmarkem a koncer-
tem Tomáše Kočka & Or-
chestru.
V sobotu sice lidem tolik

počasí nepřálo, dopolední
průvod se ale ještě obešel
bez deště a očekávalo ho
zaplněné Velké náměstí.
Hejtman Jiří Čunek tam
převzal dožínkové věnce ze
všech oblastí kraje: Hané,
Slovácka, Valašska i Luha-
čovického Zálesí.
Slavnost si nenechal ujít

ani ministr zemědělství
Marian Jurečka, ten vyzval
návštěvníky k tomu, aby
podporovali zemědělce ná-
kupem u nás vyrobených
potravin.
Ocenění také převzali vý-

robci, kteří letos uspěli v
soutěži Regionální potravina
Zlínského kraje, a důvod
slavit měli i zemědělci, i
když výnosy jsou letos po
minulých letech hojnosti
opět průměrné. Podle ředi-
tele Okresní agrární komory
Kroměříž Milana Hebnara

byly na Kroměřížsku asi o
patnáct procent nižší než
loni.
V sobotu odpoledne pak

následovala folklorní vy-
stoupení, gastrofestival či
výstava zemědělské techni-
ky, mnohé návštěvníky už
ale odradil déšť. Slavnost
uzavřeladěkovná mše svatá
za úrodu v chrámu svatého
Mořice.
„Dožínky se v Kroměříži

konaly do roku 1974, tradice
byla obnovena až v roce
2007,“ připomněl mluvčí
kroměřížské radnice Jan
Vondrášek s tím, že letošní-
ho ročníku se účastnili i zá-
stupci partnerských měst
Kroměříže.

TRADICE.Krajské dožínky patří už několik let k obnovené tradici,
Kroměříž je hostí opět od roku 2007. Snímky: Deník/Jan Karásek
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Kroměříž jde do boje proti
herně ve Skašticích
Kroměříž, Skaštice – Vy-
hláškou zakázali herny na
území města, přesto s nimi
mají starosti. Jedna z nich se
totiž plánuje usadit jen pár
stovek metrů odtud, v ka-
tastru obce Skaštice, což se
kroměřížské radnici nelíbí.
Vedení města proto za-

hájilo vyjednávání o výmě-
ně katastrů tak, aby se prů-
myslová a obchodní zóna v
Kaplanově ulici stala celá
součástí Kroměříže.
„Nyní její část patří do

katastru Skaštic, které v lo-
kalitě povolily hernu. Kro-
měříž přitom hazard ve
městě zakázala vyhláškou z
roku 2012, podle které
všechny výherní automaty a
podobná zařízení z města
zmizely od ledna 2015,“ při-
pomněl mluvčí radnice Jan
Vondrášek.
Postoj radnice potvrdil i

starosta Jaroslav Němec.
„Hernu rozhodně na okraji
města nechceme,“ řekl.
Radní proto podle něj už
pověřili místostarostu Pavla
Motyčku, aby jednal s ve-
dením Skaštic.

BUDOU JEDNAT O ZMĚNĚ
KATASTRŮ
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„Budeme usilovat o to, aby
do katastrálního území
Kroměříž byly zahrnuty
všechny budovy a pozemky
nacházející se v bezpro-
střední blízkosti ulice Kap-
lanova,“ plánuje Pavel Mo-
tyčka, který patřil už k ini-
ciátorům původní vyhlášky
proti hazardu v Kroměříži.
A starosta Skaštic Richard

Novák už naznačil, že by se
narovnání katastrů nebrá-
nil. Předem ovšem avizoval,
že výměna pozemků nebude
jednoduchá.
Zastupitelé obce schválili

zřízení herny v červnu, za-

stupitelé Kroměříže to
ovlivnit nijak nemohli.
Podle Richarda Nováka obec
očekává roční příjem z ha-
zardu asi dva miliony korun.
„Hospodaříme s pětimilio-
novým rozpočtem, byla by
to pro nás velká pomoc,“
upozorňuje starosta.
V sedmičlenném zastupi-

telstvu mají Skaštice čtyři
zástupce za KDU-ČSL a tři
nezávislé. Lidovecký staros-
ta přiznává, že rozhodování
o povolení herny nebylo
jednoduché. „KDU-ČSL

nebylo
ČSL
nebylo

ha-
zard nepodporuje, hodně
dlouho jsem zvažoval, zda
pro to zvednu ruku. Rozho-
dující ale byla možnost zís-
kat peníze do rozpočtu i to,
že herna bude mimo obyt-
nou zástavbu i školy,“ dodal.

O POVOLENÍ ROZHODNE
STAVEBNÍ ÚŘAD
Herna umístěná nedaleko
sjezdu z dálnice D1 by byla
vzdálená od obce asi čtyři
kilometry. Podle Nováka je
lokalita územním plánem
vymezena jako průmyslová
zóna. „O povolení herny
bude rozhodovat stavební
úřad v Kroměříži. Podle
mých informací je herna v
rozporu s územním plánem
Skaštic,“ namítá Pavel Mo-
tyčka, který je stejně jako
skaštický starosta členem
KDU-ČSL.
skaštický

ČSL.
skaštický

Pokud by stavební úřad
hernu kvůli rozporu s plat-
ným územním plánem
Skaštic nepovolil, obec by
musela požádat o změnu
územního plánu. „Máme
změnu aktuálně rozpraco-
vanou a nevím, jak bychom
firmě, která chce hernu zří-
dit, odpověděli. Územní
plán je ve Skašticích zvykem
měnit jednou za čtyři roky,“
uzavřel Richard Novák. (red)

Slavnosti piva se vydařily
Roštín – Areál zalitý ostrým
sluníčkem na Kamínce u
Roštína hostil v polovině
srpna 22. ročník Pivních
slavností. Akce nabídla
spoustu dobrého piva, kva-
litních kapel a hlavně zába-
vy. Návštěvníci se jen hr-
nuli. „Je to tady skvělý jako
každý rok. Jezdíme pravi-

delně už asi patnáct let a
rozhodně si nemůžeme stě-
žovat. Je to takový skoro
rodinný festival, kde potká-
váte známé tváře z minu-
lých let. No a navíc super
výběr piv. Co víc si člověk
může přát,“ podělil se o své
dojmy Petr Ambrož z Kro-
měříže. (pud)

PRODEJ JATEČNÝCH
BROJLERŮ

Plemene: COBB 500
proběhne na farmě v Horním Újezdě

v sobotu 16. 9. 2017
od 8.00 do 12.00 hod.

Váha kuřete je 2–2,5 kg,
cena 28 Kč/kg živé váhy.

„Škubání“ kuřat zajištěno!!
Tel. farma: 581 622 047, 7–15 hod.

Hledáme brigádníky na vyskladnění!!
Tel.: 775 489 491

Velká stabilní
společnost

v Otrokovicích
přijme na HPP

Řidiče
motorových vozíků

Nabízíme nadprůměrnou mzdu
a další benefi ty (odměny)a další benefi ty (odměny)a další benefi

plynoucí z Kolektivní smlouvy.

Bližší info na telefonu
606 737 955

Předplaťte si 
Deník 
a získejte 
dárek

www.mojepredplatne.cz
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