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Mezinárodní cena pro holešovský SATTURN
Nebývá běžné, zvláště pro ne zrovna velkou firmu, získat prestižní
zahraniční cenu. Holešovské firmě
SATTURN se to však podařilo. A byla
z toho velká sláva. Na slavnostní předání ceny do holešovského zámku
přijeli i naši významní politici a také
velvyslanec Chilské republiky.

Očkovací centrum a poděkování
Očkovací centrum proti nemoci
covid-19, které bylo zřízeno v areálu
Výstaviště Kroměříž, ukončilo svůj
provoz 25. srpna. Fungovalo zde od
6. dubna. V prázdninových měsících
chodilo na očkování výrazně méně
zájemců a na září bylo registrováno
průměrně jen sto lidí denně. „Kroměřížská nemocnice by provoz musela
dotovat z něčeho jiného. Vedení Výstaviště nám vyšlo vstříc, kdy naše prostory pro očkování a parkování aut

přijíždějících zájemců byly naprosto
nedostatečné. Chci poděkovat vedení
Výstaviště za velmi dobrou spolupráci
a vstřícnost. Naše testovací centrum
covid-19 v jejich prostorách funguje
již rok a bez nutnosti placení nájmu.
Nemocnici to velmi pomohlo. Poděkování patří i vedení města Kroměříže
za sponzorský dar k provozu očkovacího centra,“ uvedla ředitelka Kroměřížské nemocnice MUDr. Lenka
Mergenthalová, MBA.
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30 let Klubu UNESCO v Kroměříži
Letos má náš klub již 30 let. V povědomí občanů města je zapsán nejenom
jako významný pořadatel různých
kulturních akcí, ale také jako organizace, která iniciovala a významně se
zasloužila o zápis Arcibiskupského
zámku a zahrad na Seznam kulturního
dědictví UNESCO.
Troufám si tvrdit, že v novodobé
historii Kroměříže není významnější
události. Kroměříž se tak dostala do
světa nejnavštěvovanějších památek,
do kalendářů světových cestovních
kanceláří.
S vděčností připomeňme osobnosti, které za tímto počinem stály: bývalý ředitel zámku Antonín Lukáš,
prof. MUDr. Stanislav Kratochvíl
CSc., tehdejší starosta Ing. Petr Kvapilík, majitel BVK Zdeněk Meluzín,
ředitel COPT Ing. Jaroslav Mikšík,
Antonín Puchar, bývalý ředitel konzervatoře MgA. Miroslav Šiška,

Ing. Jaroslav Špunar, první předseda
klubu, tehdejší ředitel muzea
Mgr. Václav Tomášek a přednosta
OkÚ JUDr. Emil Zavadil.
K 30. narozeninám připravil Klub
UNESCO ve spolupráci s Konzervatoří P. J. Vejvanovského na 30. září
slavnostní koncert. Uskuteční se ve
skleníku Květné zahrady od
19 hodin. Na koncertě předá arcibiskup Jan Graubner cenu Karla z Liechtensteinu-Castelcorn
dvěma
významným osobnostem. Návštěvníci koncertu budou mít také možnost prohlédnout si výstavu mapující
v obrazové a textové zkratce 30 let
činnosti klubu a domů si odnést aktuálně vydaný pamětní tisk. Výstava
bude po týdnu přenesena do
knihovny Kroměřížska. Jménem
klubu UNESCO zve

Proč zrovna zástupce z Chile? Protože právě odtud pochází cena, kterou
SATTURN získal.
Cena Magalhāesova průlivu je udělována za inovace a objevy s globálním dopadem, a to u příležitosti 500.
výročí prvního obeplutí zeměkoule
výpravou pod vedením portugalského
mořeplavce Fernão de Magalhãese,
který ale během cesty zemřel. Tato
výprava však dokázala, že je Země
kulatá. Za Českou republiku uvedenou prestižní cenu získal holešovský
inovační projekt ENCELADUS.
Telemetrická technologie ENCELADUS je mozkem soustavy domovních čistíren odpadních vod, který
vytváří z jednotlivých čistíren funkční
celek a výrazně přispívá k zadržování
vody v krajině.
Na slavnostní akci slova chvály patřila pochopitelně jednateli holešovské
firmy SATTURN Ing. Jaromírovi
Tomšů a jeho kolektivu. Chilský velvyslanec v ČR pan Patricio Utreras
mimo jiné uvedl, že systém ENCELADUS má potenciál s celosvětovým

dopadem. Je pro Chile velmi zajímavý
a věří, že jeho zemi pomůže řešit problémy s vodou.
ENCELADUS má uplatnění zejména v menších obcích, kde chybí
napojení na kanalizační síť, jejíž vybudování by bylo finančně velmi nákladné. Jak systém funguje, to můžete
detailně zjistit na www.enceladus.cz.
„Jsme rádi, že na území našeho
města působí firma, která se zabývá
zachováním a udržením vody v krajině
i v lokalitách, kde je to složitější kvůli
přírodním podmínkám. Je smutné, že
si tohoto projektu všimli až na druhé
straně zeměkoule a u nás byrokratické
podmínky komplikují realizaci tohoto
záměru,“ uvedl pro INFOnoviny po
skončení slavnostní akce starosta
Holešova Mgr. Rudolf Seifert.
Starosta velmi přesně tímto konstatováním shrnul současný stav, kdy
je prosazení nových inovačních technologií u nás pro menší firmy stále
obtížné.
Jana Janoušková

Jednatel firmy SATTURN Ing. Jaromír Tomšů při děkovné řeči, za ním jeho
manželka Renata.

Smutné prvenství v předčasných úmrtích
To, že je ischemická choroba srdeční nejčastější příčinou předčasných
úmrtí, je známé. Je častějším zabijákem mužů než žen. Ale pochopitelně
se statisticky sledují i další příčiny
předčasných úmrtí. V naprosté většině
z nich údaje ze Zlínského kraje v podstatě kopírují celostátní průměr nebo
se jen málo liší.
Ale v jednom z údajů náš kraj vysoce překračuje celostátní průměr před-

časných úmrtí. Jsou to následky abúzu
alkoholu. Abúzus je škodlivé užívání,
které vede ke zdravotním poruchám.
Takže jinými slovy – v našem kraji se
pije alkohol víc než v jiných krajích.
Ústav zdravotnických informací
a statistiky ČR prováděl šetření příčin
předčasných úmrtí v naší republice
podle listů o prohlídce zemřelých za
období 13 let (2007 až 2020). Kvůli
abúzu alkoholu v přepočtu na 100 000

obyvatel je počet předčasných úmrtí
mužů v ČR 26,9. Ale v našem kraji
je to 43,35! U žen jsou tyto údaje nižší:
10,16 v ČR a 14,47 v našem kraji –
opět se jedná o přepočet na 100 000
obyvatel.
Zlínský kraj má ještě jeden údaj dost
vyšší proti průměru jako důvod předčasných úmrtí. Jsou to úrazy. Dost
možná, že s tím souvisí právě zřejmá
vyšší spotřeba alkoholu v našem kraji.

Sice se říká, že opilý člověk mívá při
pádech štěstí, ale to neplatí vždy.
Ze všech sledovaných příčin úmrtí
máme lepší výsledek jen v případě
zhoubných nádorů průdušnice, bronchu a plic, na které obyvatelé našeho
kraje umírají méně často, než jinde.
Na ty předčasně umírá v ČR 4,8 procent mužů a žen 2 procenta, v ZLK
3,4 procent mužů a 1,1 procent žen.
-ja-

MUDr. Eva Nováková,

předsedkyně

Na zápach si nestěžují jako u nás

Tímto archívním snímkem si připomínáme slavnostní setkání z roku 1999.
I když byl zápis Kroměříže na listinu kulturních památek UNESCO proveden
v roce 1998, do Kroměříže certifikát o zápisu dorazil až v roce 1999. Certifikát
(který na snímku drží tehdejší přednosta Okresního úřadu Kroměříž Mgr. Miroslav Pilát) byl představen veřejnosti ve Sněmovním sálu zámku.

Webinář, pořádaný europoslankyní
Ing. Michaelou Šojdrovou, byl setkáním farmářů s chovem prasat, zástupců ministerstva zemědělství, svazu
chovatelů a dalších zájemců o danou
problematiku.
Prvotním impulsem pro uspořádání
této videokonference byla vyhrocená
situace, týkající se sporů ohledně vepřína v Těšnovicích. Jeho majitelé již před
lety přišli se záměrem modernizace
a následného rozšíření chovu prasat.
Uvedený záměr společnosti SZP
Těšnovice bojkotují někteří občané,

zaštítění kroměřížským spolkem Hortus Moraviae. Ten řadou žalob blokuje
možnost, aby byla modernizace vepřína zahájena. Projekt přitom zahrnuje
použití moderních technologií, které
dokáží nejen výrazně snížit zápach,
který obtěžuje okolí, ale zahrnuje
i lepší podmínky pro zvířata a pracovníky vepřína.
Pořádaného webináře, na jehož
záznam se můžete podívat na
www.sojdrova.cz, se účastnili i dva
mladí chovatelé prasat z Nizozemí.
Bohužel ne s velkými chovy, ale jejich

farmy jsou vybaveny i pračkami vzduchu, které mají kapacitu podle počtu
chovaných zvířat.
Bez praček vzduchu by si jistě lidé
v okolí stěžovali na zápach. Vepřínů
je tam mnohonásobně víc než u nás.
A v Nizozemí je podstatně větší hustota obyvatel než v ČR (v ČR 136
obyvatel na km2, v Nizozemí 408 obyvatel na km2). Počet chovaných prasat
je v Nizozemí 271 na km2, u nás pouze
20 na km2. Rekordmanem je v Evropě
Dánsko, kde statistika udává 311 prasat na km2.

Nelze se tedy divit faktu, který byl
na webináři také zmíněn. Tedy, že jsou
evropské země, kde jsou promíseny
zóny k bydlení s těmi, kde se chovají
prasata. A lidé v okolí si na zápach
nestěžují. To by bez použití moderních technologií asi nebylo možné.
-ja-

ROZHOVOR S EUROPOSLANKYNÍ ING. MICHAELOU ŠOJDROVOU NA TOTO TÉMA
NAJDETE NA 7. STRANĚ.

