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kraj zlínský
Úterý: Uherský Brod, Uherský
Ostroh, Bojkovice a okolí

Pondělí: Kroměříž, Holešov,
Bystřice pod Hostýnem a okolí

Zprávy z měst

VÝZVA

Napište do MF DNES
Co se děje na Uherskohradišťsku,
co je nového ve vašem městě či
obci? Pořádáte nějakou zajímavou
akci? Co vás trápí či rozčiluje?
Napište do MF DNES, vaše tipy,
připomínky či názory rádi
otiskneme každou středu
na regionální stránce věnované
Uherskohradišťsku.
Pište přímo redaktorovi
Janu Pášmovi na e-mail
jan.pasma@mfdnes.cz či
do redakce na redzl@mfdnes.cz.

Zápisník

Jsem hrdý
hradišťský
patriot
Josef
Korvas
ředitel Městských kin
Uherské Hradiště

sem hrdý hradišťský rodák.
S Uherským Hradištěm jsem
svázaný celoživotně. Jsem patriot, ale umím se na věci podívat
i kriticky. Vadí mi nedostatek nadhledu třeba ve vztahu k moderní architektuře. K práci v kultuře, potažmo v kině, mne přivedlo mnoho
okolností a za mnohé bych asi měl
jmenovat legendární UHáčko nebo
aktivity jednoho profesora angličtiny na hradišťském gymnáziu.
Už na studiích mne lákal právě
praktický kulturní provoz a dramaturgie. Tvorba programu, komunikace s tvůrci i diváky, nalézání nových pohledů a překvapování sama
sebe. To je na kultuře nejvíc.
Relaxuji sportem. Jezdím na
kole, zahraji si fotbal nebo tenis.
Baví mne i houbaření, rybolov
nebo třeba sečení trávy – ale po
sedlácku, kosou! Zajímají mne také
třeba staré průmyslové stavby, mlýny, pivovary a vlastně vůbec historie a objevování vazeb a smyslu
věcí.

J

STŘEDA 18. SRPNA 2010
WWW.IDNES.CZ
Středa: Uherské Hradiště, Staré
Město, Kunovice a okolí

Čtvrtek: Vsetín, Valašské Meziříčí,
Rožnov pod Radhoštěm a okolí

Farnost opraví spadlou římsu,
slavnosti vína na nádvoří budou
Dobrá zpráva. Slovácké slavnosti vína a otevřených
památek v Uherském Hradišti se budou konat i na
nádvoří Reduty. Zborcená římsa na kostele bude do
začátku akce zabezpečená.
UHERSKÉ HRADIŠTĚ Tři týdny má
uherskohradišťská římskokatolická farnost na to, aby dokázala postavit ochranné lešení kolem poškozené římsy kostela svatého
Františka Xaverského v Uherském
Hradišti.
Počátkem letošního května se
z něj zřítily kusy zdiva. Kvůli tomu
se tady nemohou konat svatby,
Letní filmová škola přesunula svoje akce ze sousedního Kolejního
nádvoří do Smetanových sadů.
Ted už by problémy měly být
minulostí. Farnost zabezpečí poškozenou římsu tak, aby během

Slováckých slavností vína nehrozil
pád zdiva.
„Stihneme to. Římsa bude zapřena lešením tak, aby nehrozilo
nebezpečí pádu trosek,“ slíbil
technický administrátor farnosti
František Křivák.
Lešení, jež bude na nádvoří během akce, kterou tady navštíví tisíce lidí, program oslav neohrozí.
„Upevníme je až nad pultové střechy bočních kaplí kostela. Na nádvoří bude svedený jen stavební
výtah, který zabere nejvíc čtyři až
šest metrů čtverečních,“ vysvětlil
Křivák.

FAKTA

Spadlá římsa

Počátkem května se z kostela
Františka Xaverského v Uherském
Hradišti zřítil osmnáctimetrový kus
římsy, který vážil několik tun. Spadl
v době, kdy byl na sousedním
náměstí koncert. Podle posudku
statiků se musí celá římsa opravit.
Nádvoří Reduty je klíčové pro
pořádání kulturních akcí místního
Klubu kultury. Stojí tady lešení,
které zajistí bezpečnost chodců.

Představa, že by během kulturní události roku hrozil na nádvoří
Reduty pád zdiva z poškozené
římsy kostela, je pro město naprosto nepřijatelná.
„Farnost musí zabezpečit prostor tak, aby bylo nebezpečí ohrožení návštěvníků úplně vyloučené,“ řekl před časem místostarosta Uherského Hradiště Evžen
Uher.
Na nádvoří Reduty se při slavnostech bude prezentovat Mikroregion Ostrožsko.
„Zájem o prezentaci bývá obrovský, na nádvoří Reduty chodí po
dobu slavností proudy lidí,“ podotkl vedoucí programového oddělení Klubu kultury Uherské Hradiště Jan Maděrič.
Manažerka Mikroregionu Ostrožsko Jana Bujáková jeho slova
jen potvrzuje. „Návštěvníci se tam

Naučná stezka přiláká školáky

Krátce

Lesníci vybudují kolem hradu Buchlov novou stezku, využívat ji mohou k praktické výuce i školy

BORŠICE

BUCHLOV Lidé, kteří vyrazí na pěší
turistiku k starobylému hradu
Buchlov, se budou moci projít po
nové lesnické naučné stezce s jedenácti zastaveními, informačními
panely a lavičkami se stříškami.
V nejbližších dnech začne stezku kolem hradu Buchlova stavět
Lesní správa Buchlovice. Stavba vyjde na více než milion korun. Hotová bude do konce roku.
„Stezka bude začínat i končit
u hradu Buchlov. Na trase budou
nainstalované informační tabule
se zajímavostmi o přírodě i okolí,“
láká již dopředu návštěvníky Zdeněk Zálešák z Lesní správy Buchlovice.
Stezka nebude dlouhá, měří jen

Výstavy Fotografie v Brodě
Chropyně

necelé tři kilometry. Snadno ji
zvládnou i rodiny s dětmi. „Pro rodinný výlet bude ideální,“ nastínil
správce.
Hlavním tématem stezky budou
informace o práci lesníků v oblasti
Chřibů, informační tabule ale nabídnou také informace o dřevinách a bylinách nebo o zvěři a myslivosti v okolí Buchlova.
Naučné tabule chtějí lesníci postavit ještě letos. Lavičky a přístřešky pro větší pohodlí výletníků kolem stezky vyrostou v příštím roce.
Pro lepší schůdnost navíc lesníci vydláždí často vyhledávanou pěšinu. „Od Čertova sedla až po sklepy pod Buchlovem bude ještě
v tomto roce chodník vydlážděný

kamením,“ vysvětlil správce. Lesníci by chtěli, aby naučnou stezku využívaly i školy.
Ty netají, že o to mají zájem.
„Cokoliv děti mohou vidět na vlastní oči, vyzkoušet si, osahat, to je
vždycky velkým přínosem. Uvítali
bychom to a určitě využili,“ řekl ředitel Základní školy Kunovice Marek Tvrdoň.
„Názorné ukázky v lese jsou pro
vzdělávání nejpůsobivější. Získávat informace o práci lesníků či
myslivců přímo v lese, to je pro
děti nenahraditelná zkušenost,“
souhlasí Zálešák.
Lesníci chtějí i opravit hájenku
pod Buchlovem a využít ji jako školící středisko.
Jan Pášma

V Boršicích vznikne
nový obchod
Už v polovině září se obyvatelé Boršic dočkají nové prodejny Jednoty
v obci. Obchod vznikne uprostřed
obce na místě dvou bývalých rodinných domků. Stavbaři nyní dokončují střechu budovy, vnější fasádu či podlahu. Součástí prodejny bude automat na výkup lahví
a parkoviště pro deset vozidel.
Nový obchod vyšel stavitele na
dvacet milionů korun.
(red)
STARÉ MĚSTO

Lidé musejí být opatrní,
na chodníku se pracuje
S dočasným omezením musejí po-

Objektivem čtenářů Výběr z fotografií uveřejněných uživateli webu rajce.net

Valašské Meziříčí

náměstí Svobody 29

Soumrak zemské hotovosti
Výzbroj a výstroj žoldnéřských vojsk
16. a 17. stol.
Trvá do 29. 8. 2010

Kroměříž

Sokolská

Západné Karpaty – Spoločná hranica
Otevřeno út–ne 9.00–17.00
Trvá do 12. 9. 2010

Vsetín

Velké nám. 38, tel. 573 338 388

ZÁMEK VSETÍN

Stará Kroměříž ve fotografiích
Výstava fotografií z archivu muzea jako pocta fotoateliéru Sonntag. Otevřeno: út–ne
9.00–12.00, 13.00–17.00
Trvá do 12. 9. 2010

Horní náměstí 2, tel. 571 411 690

Zlín

Agility Zlín V sobotu

Uherský Brod

ZÁMEK ZLÍN

MUZEUM J. A. KOMENSKÉHO

Nevstupovat – vyvolávám
Výstava o vývoji fotografování
Trvá do 12. 9. 2010

14. srpna se ve Zlíně konal
závod Agility, který lze
označit jako parkurové
skákání pro psy. Psovod
vede psa jen slovními
pokyny a pohybem těla.

P. Popelka: Etiopie objektivem etnografa

20.45

Dopisy pro Julii
Zatím spolu, zatím živi

» Ad: Rána pro Zlínsko. Ministr Bárta zastavil rozšíření klíčové silnice

Svárov 1080, tel. 571 419 289

Družba 1188, tel. 577 330 226

Kuky se vrací

17.00

Kajínek
Zelená zóna

Buchlovice

Zlín

ZÁMEK BUCHLOVICE

GOLDEN APPLE CINEMA

17.00
19.30

náměstí Míru 174, tel. 571 817 255-6

Zámek Buchlovice, tel. 572 434 240

Kick-Ass

21.00

Bystřička
LETNÍ KINO BYSTŘIČKA – PŘEHRADA
Bystřička, tel. 571 420 944

20.30

Kunovice
KINO LÍPA
Na Rynku 26, tel. 602 596 625

19.30

Luhačovice
KINO ELEKTRA
Masarykova 950, tel. 577 132 869

19.30

Jako kočky a psi: Pomsta prohnané Kitty 3D
10.00, 13.15, 15.15, 17.15
Toy Story 3: Příběh hraček 3D
10.05
Agora
10.15, 13.30, 16.30
Kajínek
10.30, 13.00, 15.30
Kuky se vrací
10.45, 14.00
Toy Story 3: Příběh hraček
11.00
Shrek: Zvonec a konec 3D
12.45, 15.05, 19.15
Ženy v pokušení
13.10, 15.45
Salt
16.00, 18.15, 20.30, 22.45
Kajínek 2D
17.15, 19.45, 21.15, 22.15
Počátek
18.00, 20.45
Sexy 40
18.15
Zatím spolu, zatím živi
19.15, 21.30
Dostaň ho tam
20.15, 22.30
LETNÍ KINO NA LYŽAŘSKÉM SVAHU
nám. T. G. Masaryka 5144

Rožnov pod Radhoštěm

Pařba ve Vegas

KINO PANORAMA

VELKÉ KINO

Bezručova 838, tel. 571 654 727

Dopisy pro Julii
Vejdi do prázdna

Valašské Meziříčí

Fórum čtenářů

Z Prahy je to do Zlína
prostě daleko

KINO VATRA

KULTURNÍ DŮM – KINO KLUB

Ženy v pokušení

18.00
20.00

Vsetín

Brumov-Bylnice

Zelená zóna

Krabici marihuany našli policisté
u pětatřicetiletého muže v jedné
obci na Uherskohradišťsku. Muž
řekl, že neví, kdo marihuanu vypěstoval a usušil, prý ji našel v krabici
u popelnice. Přesto mu hrozí až
roční vězení.
(pas)

Nábřeží 268, tel. 571 622 766

Stadion, tel. 573 339 280

Kuky se vrací

Foto: Martin Horňák
(hamr08.rajce.net)

KINO SVĚT

LETNÍ KINO

Kajínek

Muž lhal, že marihuanu
našel v popelnici

Samozřejmě jako všechny Zlíňáky
i mne šokovalo zastavení prací na
rozšiřování cesty do Otrokovic. Jen
malý detail – neustále se všude mluví o dvoukilometrovém úseku. Nepomohlo by před ministrem Bártou
zdůrazňovat, že jde vlastně o to,
prozatím dostavět aspoň úsek po otrokovický obchvat, tedy k R55?
A ten, ať měřím jak měřím, může
mít asi nějakých 1300 m (cca kilometr od poloviny sídliště po ZPS,
poté jen kousek okolo LappKabel
a Unicornu).
Robert Valík

Miroslav Machala – Tichá řeč kamene
Otevřeno: út–ne 9.00–17.00
Trvá do 29. 8. 2010

Film Komedie Sexy 40 ve Zlíně
Bojkovice

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

» Ad: Rána pro Zlínsko. Ministr Bárta zastavil rozšíření klíčové silnice

MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA – MALÁ GALERIE

Přemysla Otakara II. 37, tel. 572 632 288

čítat chodci na Velehradské ulici
ve Starém Městě. Stavbaři tam pracují na přestavbě chodníku na bezbariérový. Nový chodník, dlouhý
pět set metrů a široký čtyři metry,
povede od křižovatky s Huštěnovskou a Velkomoravskou ulicí až po
školní statek. Práce budou trvat do
15. října.
(pas)

Chybějící úsek silnice
měří jen 1 300 metrů

LAPIDÁRIUM SV. TROJICE

Soudní 1

vždycky doslova tísní. Jen vystupujících bude čtyři až pět set,“ dodává.
Obavy o svoje bezpečí ale návštěvníci mít nemusejí. S opravami nebezpečné římsy chce farnost
začít co nejdříve. Nyní čeká na stavební povolení. „Ze strany Reduty
římsu opravíme ještě do konce tohoto roku, na opačné straně od
Kolejního nádvoří začneme s opravami v příštím roce,“ uvedl Křivák.
Na opravy bude potřebovat dva
miliony korun. Protože celou částku by dala dohromady jen těžko,
pomůže jí radnice. „Město na
opravy církevních památek již několikrát přispělo. Teď čekáme na
podnět z farnosti, o jakou formu
pomoci požádá,“ řekla mluvčí radnice Petra Zemčíková.
Jan Pášma

výběr z dopisů, redakčně kráceno

Trvá do 10. 10. 2010

ZÁMEK CHROPYNĚ

Pátek: Zlín, Otrokovice, Napajedla,
Luhačovice, Vizovice a okolí

21.00

nám. Práce 2511, tel. 577 432 936

18.00
20.00

Exmanželka za odměnu
10.00, 14.00
Jako kočky a psi: Pomsta prohnané Kitty
16.30
Kajínek 2D
19.00

Krojovaná přehlídka Uherský Ostroh o víkendu přivítal na nádvoří zámku přehlídku krojovaných tanečníků
a účinkujících. Na akci vystoupil veselský soubor Radošov.

Foto: František Gajovský (gajo.rajce.net)

Reaguji na informaci, že ministr
Bárta (který na mě nepůsobí moc
dobrým a solidním dojmem) zastavil rozšíření cesty mezi Zlínem a Otrokovicemi, která je asi nejvyužívanější silnicí v kraji. Těším se, až pan
ministr do Zlína někdy pojede, tak
v té zácpě a koloně mezi oběma
městy si užije. Pokud samozřejmě
nepojede s majáčkem a přes plnou
čáru nebo na červenou, jak mají jiní
ministři ve zvyku, jak jste psali v novinách před pár dny... Jen se ukazuje, že z Prahy do Zlína je to prostě
daleko. A ještě horší je to v Ostravě,
kde jim zastavili tři další stavby.
Hlavně že magistrála v Praze se dostaví a na ni peníze budou. Jen by
mě zajímalo, co dělali politici jako
Nečas, Úlehla, Škromach, Gazdík
a další, o těch krajských ani nemluvě. To bylo před volbami slibů...
Roman Jančařík, Zlín

