kraj zlínský

4 B
Zprávy z měst

VÝZVA

Napište do MF DNES
Co se děje na Vsetínsku, 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
každý čtvrtek na regionální stránce
věnované Vsetínsku.
Pište přímo do redakce na
redzl@mfdnes.cz.

Krátce
VSETÍN

Prodejní výstava oslaví
dvacet let Naděje
Výstavou ve vsetínské Galerii Stará
radnice oslaví dvacáté výročí své
činnosti tamní občanské sdružení
Naděje. Prodejní expozici výtvarných prací a řemeslných výrobků
její ergoterapeutické dílny odstartovala vernisáž včera v 16 hodin odpoledne. „Výstava s tradičním názvem Já, ty, my a vy všichni je již
dvanáctá v pořadí. Budeme moc
rádi, pokud si příchozí nějaké dílko koupí,“ zve vedoucí vsetínského zařízení Eva Trčálková. Otevřeno bude do 19. září 2010 vždy od 9
do 17 hodin.
(gad)
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

V Meziříčí bude déle
svítit veřejné osvětlení
Radnice ve Valašském Meziříčí vyhověla žádosti obyvatel města
a prodlouží osvětlení v ulici Palackého. Lidé, kteří zde žijí, a místní
firmy o to požádali kvůli tomu, že
lamp s veřejným osvětlením tady
bylo málo. Radnice nechá v ulici instalovat sedmnáct stožárů s veřejným osvětlením na přibližně osmisetmetrovém úseku. „Jedná se
o část ulice mezi firmou PWO Unitools až po výjezd na ulici Vsetínská,“ popsala mluvčí radnice Vendula Šmídová. Městskou pokladnu
to vyjde na 1,25 milionu korun.
Město upozorňuje řidiče a chodce,
aby v místě dávali pozor.
(red)

Pondělí: Kroměříž, Holešov,
Bystřice pod Hostýnem a okolí

ČTVRTEK 9. ZÁŘÍ 2010
WWW.IDNES.CZ
Úterý: Uherský Brod, Uherský
Ostroh, Bojkovice a okolí

Středa: Uherské Hradiště, Staré
Město, Kunovice a okolí

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

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

Na náměstí Svobody ve Vsetíně
vzniknou místa na parkování
Obnova náměstí Svobody ve Vsetíně začne už za pár
dnů. Objeví se tady nová zeleň i lavičky. Současně
vzniknou nové parkovací plochy. Do konce roku
k nim přibude odpočinková zóna.
VSETÍN Se současnou podobou náměstí Svobody ve Vsetíně je asi spokojený jen málokdo. Jde v podstatě
jen o velké prázdné prostranství
a pár stromů k tomu.
„Vypadá to hrozně, mělo by se
s tím něco dělat. Ten prostor je nevyužitý,“ říká Pavel Malý, dvaačtyřicetiletý obyvatel Vsetína. „Když
tady chodím s rodinou, není kde si
sednout, hodily by se tu nějaké lavičky,“ dodává.
Už za pár týdnů se ale tvář náměstí konečně změní k lepšímu.
Město získalo dotaci, a tak může začít s úpravami náměstí. To bude
opravené do konce letošního roku.

Vzniknout by tu měla odpočinková zóna. „Chceme, aby náměstí
bylo příjemné pro setkávání lidí
a pro odpočinek. Máme zájem na
tom, aby se místním i turistům, kteří naše město navštíví, u nás líbilo,“ podotkla mluvčí radnice Eva
Stejskalová.

Vzniknou nová místa na
parkování, socha zůstane
Dobrou zprávou pro řidiče je, že
v souvislosti s opravami náměstí
přibudou i parkovací plochy.
„Postavíme celkem víc než 130
kolmých a podélných parkovacích
stání na ulicích,“ doplnil Jaromír

VÝZVA

Napište do MF DNES
Líbí se vám návrh, jak bude
vypadat náměstí ve Vsetíně?
Co vám tady nejvíc chybí?
Vaše názory nás zajímají.
Mailujte svoje názory na e-mail
daniela.cunkova@mfdnes.cz nebo
diskutujte na zlin.idnes.cz.

Kudlík, místostarosta Vsetína. Parkoviště přibudou na ulici Tyršova,
Žerotínova, Kobzáňova a Zahradní.
Náměstí Svobody získá parkovou podobu, vysázeny budou stromy a přibudou lavičky. Stavební firmy vymění nevyhovující asfaltový
povrch.
„Náměstí se promění do parko-

Město opraví sochy a plastiky

vé podoby s velkým množstvím zeleně, která zajistí příjemný stín a
pohodu pro odpočinek,“ uvedla
starostka Květoslava Othová.
Na náměstí ale nadále zůstane
jeho dominanta. „Památník osvobození a hrob neznámého vojína
s bronzovým sousoším vojáka
s partyzánem z dílny vsetínského
výtvarníka Rudolfa Hlavici chceme
nechat v původní podobě,“ doplnila Othová.
Opravu náměstí Svobody měla
místní radnice v plánu už několik
let. Ale chyběly peníze.
„Ano, problémem byly finance.
Hodně dlouho jsme se snažili získat na opravu náměstí dotace. Teď
se to povedlo. Do akce jsme se nechtěli dřív pouštět, dokud peníze
z dotací nezískáme,“ potvrdila
Stejskalová.
Že je potřeba náměstí opravit, je
jasné každému. „Původně mělo ná-

městí krásný parkový styl, ale socialistická architektura s ním udělala
své,“ posteskla si Stejskalová.
„Teď však neplní svou funkci,
protože je to obrovská vyasfaltovaná plocha, která je ve velmi špatném technickém stavu. Chybí tu
stín nebo lavičky,“ dodává mluvčí.
Přestavba náměstí a budování
nových parkovacích ploch začne
už za pár dnů.
Veškeré práce na náměstí přijdou na třicet šest milionů korun.
Část jde z evropských a státních dotací, zbytek z městské kasy.
Stavební firmy by podle slov
mluvčí úřadu měly mít práci hotovou do konce roku 2010.
Radnice ve Vsetíně navíc zahájila další úpravy panelového sídliště
Rokytnice. Obyvatelé se dočkají nových parkovacích míst, dětských
hřišť nebo opravených chodníků.
Daniela Čunková

Rozsáhlá oprava potrvá do roku 2014 a vyžádá si přes 320 tisíc korun z městské kasy

Rožnov chystá olympiádu
pro školáky, potrvá tři dny

VSETÍN (red) Vsetínská radnice
opraví venkovní sochy a plastiky
ve městě. Opravy čekají Památník
revolučních tradic v Rokytnici, vápencovou plastiku Harmonie z dílny sochaře Miroslava Machaly
nebo pískovcovou sochu Hra od
akademického sochaře Václava
Frýdeckého.
„Město během čtyř let investuje
do těchto oprav přes 320 tisíc korun,“ uvedla mluvčí radnice Eva
Stejskalová.
Mezi prvními by měl přijít na
řadu Památník revolučních tradic
v Rokytnici, jehož autorem je akademický sochař Josef Vajce a který
byl odhalen v roce 1982. Sousoší

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Tisícovka soutěžících z šestnácti základních škol a jedenácti mateřských
školek se zúčastní čtvrtého ročníku Rožnovské olympiády pro děti
a mládež. Ten odstartuje příští týden v pátek.
Kromě škol z rožnovského regionu se ho zúčastní i školy z partnerského města Povážské Bystrice.
Olympiáda potrvá tři dny a soutěžit se bude například v atletice, plavání, basketbalu a dalších kolektivních sportech.
„Děti budou rozděleny do tří kategorií podle věku, první skupinu
tvoří děti z mateřských škol, druhou první až pátá třída základní

složené z tří kamenných masivů je
ve velmi špatném technickém stavu. „Památník vyžaduje očištění,
opravu pískovcového soklu, zaslouží si také sadové úpravy včetně odstranění náletových dřevin,
opravu polokruhové zídky i dlážděného mezikruží,“ řekla vedoucí odboru školství a kultury Věra Goldová. Oprava by se měla uskutečnit
příští rok.
V letech 2012 až 2013 by se
oprav měly dočkat i další plastiky.
Jde například o Věk dospělosti od
sochaře Vojtěcha Adamce, který je
umístěn Na Rybníkách. Kamenické práce vyžaduje nerezový sloup
od sochaře Rudolfa Chorého, vyčiš-

tění a opravu hrotu si žádají také
Sluneční hodiny před základní školou v Rokytnici, které vytvořil sochař Machala.
V roce 2014 by pak měly přijít na
řadu plastiky Jarní píseň od sochaře Rudolfa Doležala, která je instalována na Rybníkách, a Machalův
reliéf Pokrok osazený na Sychrově.
„Opravy si vyžádají přes 320 tisíc korun a měly by být postupně
zařazovány do rozpočtu města
tak, aby každým rokem byla opravena dvě až tři umělecká díla,“ poznamenala místostarostka Iveta
Táborská.
Ve Vsetíně jsou dvě desítky uměleckých děl, které jsou v exteriéru.

školy a v poslední skupině budou
žáci druhého stupně. Samozřejmě
i disciplíny budou přizpůsobeny jejich fyzickým možnostem,“ uvedl
vedoucí radničního odboru tělovýchovy Dušan Vrážel.
„Pro vítěze jsou připraveny zajímavé ceny. Každý, kdo se dostane
na stupínek vítězů, bude oceněn.
Soutěžit se také bude o nejúspěšnější školu,“ doplnila místostarostka Markéta Blinková.
Akci doplní besedy s osobnostmi českého sportu jako Danou Zátopkovou nebo Jiřím Raškou či
sportovní odpoledne se zábavnými sportovními soutěžemi.
Václav Laga

Vaším objektivem Výběr fotografií z rajce.net
Na trasu mohou vyrazit nejen cyklisté, ale
i in-line bruslaři. Po cyklostezce tak na
Valašsku mohou ujet desítky kilometrů,
aniž by jeli po hlavní cestě.

Cyklostezka Slavnostní otevření cyklostezky Bečva ve
Valašském Meziříčí přilákalo stovky cyklistů nebo in-line
bruslařů.
4x foto: Vilém Pavlica (ville.rajce.net)
U nového mostu přes Rožnovskou Bečvu
se odehrálo slavnostní otevření stezky.
Nechyběl u něj premiér Petr Nečas,
který v Rožnově bydlí.

Cyklotrasa měří asi osm kilometrů, z toho pět
kilometrů je nově vybudovaných.

Výstavy Letecké fotografie v Kunovicích

Film Krimi 22 výstřelů ve Zlíně

Buchlovice

Bystřice pod Hostýnem

Uherský Brod

RESTAURACE PENZION RONDO

DŮM KULTURY – MALÝ SÁL

MUZEUM PODHRADÍ
náměstí Svobody 24, tel. 572 595 996

Chřiby
Výstava fotografií fotografů z Uherskohradišťska.
Trvá do 27.9.2010
ZÁMEK BUCHLOVICE
Buchlovice, tel. 572 434 240

Eduard Timko: Fotografie
Trvá do 30.9.2010

Holešov
ZÁMEK HOLEŠOV
nám. F. X. Richtera 190, tel. 573 397 822

Letní iluze VIII.
Další pokračování výstavy sestavené z děl
holešovských výtvarníků. Otevřeno: po–ne
9.00–12.00, 13.00–17.00. Trvá do 26.9.2010

Kroměříž
MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA
Velké nám. 38, tel. 573 338 388

100 let nemocnice v Kroměříži
Otevřeno: út–ne 9.00–12.00, 13.00–17.00.
Trvá do 26.9.2010
Ida Saudková: Správná volba
Velká výstava fotografky Idy Saudkové
představí její klasické černobílé aranžované
portréty z několika cyklů. Otevřeno: út–ne
9.00–12.00, 13.00–17.00. Trvá do 19.9.2010

Kunovice
LETECKÉ MUZEUM KUNOVICE

Letecká, tel. 774 124 445

Spříznění s ptáky
Výstava fotografií z pozůstalosti Vladimíra
Janíka.
Trvá do 31.10.2010

Francouzská kinematografie
v československém filmovém plakátu
Otevřeno: po–ne 9.00–12.00, 12.30–16.00.
Trvá do 12.9.2010

Luhačovice

Valašské Meziříčí

MUZEUM LUHAČOVICKÉHO ZÁLESÍ

LAPIDÁRIUM TROJICE

Příběh vyšívaného šátku
Výstava představuje tradiční postupy při
podomáckém pěstování a zpracování lnu
a konopí na jihovýchodní Moravě. Otevřeno: út–ne 9.00–12.00, 13.00–17.00.
Trvá do 31.10.2010

Západné Karpaty – spoločná hranica, chránené územia Trenčianskeho kraja
Putovní výstava, mapující chráněná území
Trenčianskeho kraje, představuje prostřednictvím fotografií přírodní krásy. Otevřeno:
út–ne 9.00–17.00.
Trvá do 12.9.2010

KINO SVĚT

Rožnov pod Radhoštěm

Vsetín

Kajínek

MĚSTSKÁ KNIHOVNA – CHODBY

ZÁMEK VSETÍN

Otrokovice

Horní náměstí 2, tel. 571 411 690

Zbojnický mýtus
Výstava výtvarných uměleckých děl se
zbojnickou tematikou. Otevřeno: út–ne
9.00–17.00.
Trvá do 12.9.2010

Zlín

Uherské Hradiště

ZÁMEK

GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA

Nevstupovat – vyvolávám
Výstava o vývoji fotografování. Vystaveny
jsou fotoaparáty, fotografické potřeby
a také negativy, diapozitivy a výsledné fotografie. Otevřeno: út–ne 9.00–12.00,
13.00–17.00.
Trvá do 12.9.2010

Otakarova 103

Jaroslav Koléšek - Archeologie stroje
Výstava je zaměřena na současnou tvorbu.
Trvá do 31.12.2010
SLOVÁCKÉ MUZEUM – MALÝ SÁL
Smetanovy sady 179, tel. 572 551 370

Soudní 1, tel. 577 004 626

20.00

Holešov

Masarykova 950, tel. 577 132 869

Po city
Výstava fotografií členů rožnovského Fotoklubu R9 zachycuje pocity člověka dnešní
doby. Otevřeno: po, pá 8.00–18.00, út–čt
12.00–17.00, so 8.00–11.30.
Trvá do 29.10.2010

Trik

Poslední lovci
–křest DVD a beseda

Sokolská

Bezručova 519, tel. 571 654 747

Mariánské nám. 2187, tel. 572 632 540

Školní 1553, tel. 731 450 997

Dopisy pro Julii

19.30

AMFITEÁTR V ZÁMECKÉM PARKU

Svárov 1080, tel. 571 419 289

Milíčovo nám. 488, tel. 573 339 280

17.00, 19.30

Poslední vládce větru 3D
Salt

17.00
19.30

Zlín

OTROKOVICKÁ BESEDA - KINO

GOLDEN APPLE CINEMA

19.00

Rožnov pod Radhoštěm
KINO PANORAMA
Bezručova 838, tel. 571 654 727

18.00
20.00

Uherské Hradiště
KLUB MÍR
nám. Míru 765, tel. 572 553 617

16.00
17.30
20.00

Čarodějův učeň
15.00, 17.30, 20.00
Kuky se vrací
15.05
Shrek: Zvonec a konec 3D
15.15
Sammyho dobrodružství 3D
16.00
22 výstřelů
16.15, 21.15
(K)lamač srdcí
16.45, 19.00
Let's Dance 3D
18.00, 20.30
Kajínek
18.45, 21.30
Seriózní muž
21.45
Machři
17.00, 19.15, 21.30
Poslední vládce větru 3D
17.15, 19.30

Kohoutek
Vystoupení předního českého národopisného souboru, nositele titulu Foskar.
19.00

MASARYKOVA VEŘEJNÁ KNIHOVNA
Dolní náměstí 1356, tel. 571 412 143

Čile po Chile se souborem Vsacan II
Beseda s Oldřichem Štroblíkem o účasti
cimbálové muziky a tanečníků Vsacanu na
oslavě k 200. výročí nezávislosti Chile.
18.00

Zlín
HVĚZDÁRNA

VELKÉ KINO

Lesní čtvrť III/5443, tel. 732 804 937

nám. Práce 2511, tel. 577 432 936

Kajínek 2D
Expendables: Postradatelní

Zámecká 3, tel. 571 611 764

Vsetín

náměstí Míru 174, tel. 571 817 255-6

nám. 3. května 1302, tel. 577 932 807

P. Zelenka: Očištění
Svět pokleslých médií a diktatura zábavy.
19.00

Valašské Meziříčí

KINO VATRA

KINO NADSKLEPÍ

Psycho
Twilight sága: Zatmění
Muži, kteří nenávidí ženy

17.00
19.30

Vsetín

Kroměříž

Čarodějův učeň
Dostaň ho tam

Tyršovo nám. 480, tel. 572 554 455

Nábřeží 268, tel. 571 622 766

Let's Dance 3D
Salt

Uherské Hradiště
SLOVÁCKÉ DIVADLO

KINO SVĚT

nám. E. Beneše 62, tel. 573 397 183

Zatím spolu, zatím živi

20.00

Valašské Meziříčí

Divadlo Hru
Očištění uvedou
ve Slováckém divadle

17.00
19.30

Krásy bulharského vnitrozemí
Přednáší MUDr. Zdeněk Coufal.

18.00

