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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 Kroměřížsku, 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 každé pondělí
na regionální stránce věnované
Kroměřížsku.
Pište přímo redaktorovi
Petře Procházkové na e-mail
petra.prochazkova@mfdnes.cz či
do redakce na redzl@mfdnes.cz.

Lidé od nás

Stránka na
Facebooku mě
potěšila
Marcel
Zatloukal
stevard Student
Agency Kroměříž

o, že mi fanoušci udělali fanouškovskou stránku na Facebooku, mě hodně překvapilo. Přišla za mnou kolegyně a říkala mi o ní, ale já jí tvrdil, že rozhodně žádnou stránku nemám.
Těší mě, že jsou spokojení
s mou prací. Dali to najevo docela
vtipně.
Jako stevard u Student Agency
jsem nastoupil hned po maturitě
na střední hotelové škole. Chtěl
jsem – a pořád chci – pracovat pro
leteckou společnost.
Ale jako kluk z Kroměříže jsem
nevěřil, že bych mohl uspět. Zatím jsem spokojený jako stevard
v autobusu, tahle práce posunula
jízdu autobusem na jinou úroveň,
než byli lidé zvyklí.
Cestující jsou u nás klienti. Každého z nich uvedu na sedadlo,
před odjezdem je upozorníme na
bezpečnostní pásy, které jsou ve
všech našich autobusech.
Během jízdy rozdáme sluchátka
a pustíme film. Lidé si mohou vybrat, jestli ho chtějí česky, nebo anglicky.
Když se jim nelíbí, mají k dispozici rádio. Nabízíme i občerstvení,
ačkoliv roznášet nápoje je na našich silnicích občas problém.
Právě komunikace s lidmi mě
baví ze všeho nejvíc. Minimálně
ještě rok zůstanu v autobusech.
A potom? Uvidí se, jestli mi vyjdou sny o letecké společnosti.
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Kroměříž hledá
peníze, přestěhuje
infocentrum
KROMĚŘÍŽ První možnost, jak ušetřit peníze z městského rozpočtu,
našla kroměřížská radnice. Vypoví
smlouvu s podnikatelem, který
vede informační centrum, a bude
ho provozovat sama.
„Slibujeme si od toho, že ušetříme. Město ročně platí za nájem
a dává také příspěvek provozovateli. Dohromady to dělá 765 tisíc korun,“ řekla starostka Daniela Hebnarová.
Informační centrum sídlí v historickém centru města na Velkém
náměstí blízko Arcibiskupského
zámku i zahrad.
Takzvané „Íčko“ by mělo pod
novým vedením fungovat od
1. září příštího roku. Přestěhuje se
do přízemí radniční budovy v Prusinovského ulici. Město tak má
zhruba půl roku na to, aby připravilo prostory. „Budeme to chtít dělat
trochu jinak, ale hlavní motivací
jsou opravdu úspory. Infocentrum
budou obsluhovat naši zaměstnanci a ušetříme i na nájmu prostor,“
uvedla Hebnarová.
O pracovní síly radnice nouzi
mít nebude. „Máme dost kvalifikovaných lidí, kteří jsou schopní ko-

stanou. Město ruší vyhlášku

Pan Jiří Hruška, člen zastupitelstva, zřejmě nikdy nepřekročil hranice na západ od Tachova. Jinak
by se nemohl odvážit tvrdit, že jindy než v neděli není čas. Jistě by
pochopil i on, že Němci na rozdíl
od českých chalupníků a chalupářů dodržují poněkud vyšší standardy pořádku, a přesto nemají zapotřebí ani snahu řezat motorovou

STŘÍŽOVICE

HOSTÝN

HOLEŠOV

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

HOŠTICE

Kanalizace se lidé
dočkají až příští rok

V bazilice se pracuje,
vánoční mši stihnou

Holešov bude řešit
rozpočet a pozemky

Knihovna v Bystřici je
přes svátky otevřená

Splácení půjček zastaví
investice v Hošticích

Dokončení kanalizace ve Střížovicích odložili na příští rok. Má se týkat několika rodinných domů
a místního hřiště a původně měly
práce začít ještě letos v listopadu.
Zastavila je však stížnost jednoho
z občanů. Obec bude kanalizace
stát zhruba půl milionu korun
z rozpočtu.
(ppr)

Rozsáhlá rekonstrukce baziliky na
Svatém Hostýně, která začala zhruba v půlce října, konečně finišuje.
Pro tradiční vánoční mši, která je
naplánovaná na Štědrý den
v 15.30, už by se mohla věřícím otevřít. Od poloviny října se mše konaly v náhradních prostorách v kapli
svatého Josefa.
(ppr)

Dnes od 16 hodin se koná poslední letošní jednání zastupitelů Holešova. Na programu bude například rozpočet města na příští rok
nebo odměny neuvolněných zastupitelů. Řeč bude také o prodeji
městských pozemků nebo o obchvatu města. Jednání politiků je
veřejné.
(ppr)

Tento týden bude v městské
knihovně v Bystřici pod Hostýnem
zavřeno jen zítra a v pátek 24. prosince. Příští týden provoz omezí
pouze Silvestr. Vstříc čtenářům vycházejí o vánočních prázdninách
také v Hulíně. Tamní knihovna zavře jen 23. a 24. prosince a také na
Silvestra.
(ppr)

V Hošticích budou příští rok především splácet úvěry. Na investice se
pravděpodobně vůbec nedostane.
Lidi v obci přitom trápí například
havarijní stav obecních cest. Vedení obce ale musí vrátit peníze, které si půjčilo na rekonstrukci veřejného osvětlení a opravu hasičské
zbrojnice.
(ppr)

Nyní sídlí v historickém centru
města na Velkém náměstí, blízko
Arcibiskupského zámku i zahrad.
Od 1. září se přestěhuje do přízemí
radniční budovy v Prusinovského
ulici. Radnice si slibuje, že ušetří
765 tisíc korun za nájem
a příspěvek provozovateli.

pilou nebo pochodovat za motorovou sekačkou v neděli. Vezmu-li
do úvahy pravidlo, že v neděli se
takové činnosti neprovádí, zbývá
mi ještě dalších šest pracovních
dnů.
Neznám Němce, který by si stěžoval na omezování osobní svobody. Může mi někdo jednoduše vysvětlit, proč by neděle, den pracovního klidu, měla být i dnem řevu
sekaček líných lidí, kteří si nedokážou svoje věci naplánovat na jindy?
Vlada07 (diskuse na iDNES.cz)

Někdy se prostě zahrada
poséct musí
Mě by jen zajímalo, kdy mám sekat v létě zahradu, když jsem přes
týden v práci, večer relaxuju, v sobotu sportuju a v neděli bych nesměl dělat rámus, protože sousedi
lufťáci si chtějí válet šunky na zahrádce. Neříkám, že mám radost,
když mi soused v osm ráno řeže
motorovou pilou za domem, ale
někdy se to prostě udělat musí...
Tyhle vyhlášky nemám tuze rád.
sadlos (diskuse na iDNES.cz)

ZLÍN (ČTK) Naladit se na vánoční
atmosféru mohou návštěvníci Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
Tady se koná rozsáhlá výstava připomínající historii i současnost
oslav Vánoc.
Expozice s názvem Stromečku,
rozsviť se a Čas vánoční představuje návštěvníkům historii vánočních ozdob, vánočního stromu
a různé způsoby jeho zdobení. Otevřená je až do 2. ledna.
Výstava je připravená především ze sbírek zlínského muzea.
Nicméně část prezentace si muze-

Habermannův mlýn

SLOVÁCKÉ DIVADLO
Tyršovo nám. 480, tel. 572 554 455

Rychlé šípy
Znalci Foglarových komiksů dozajista ocení půvabně zpracované příběhy pětice vzorných hochů, ale i dalších postav, které jako
by z oka vypadly svým tištěným kamarádům.
19.00

Zlín

Holešov

Uherský Brod

KINO SVĚT

DŮM KULTURY – MALÝ SÁL

nám. E. Beneše 62, tel. 573 397 183

Úterý po Vánocích

Mariánské nám. 2187, tel. 572 632 540

19.30

Bijásek – Krtek o Vánocích

16.00

Valašské Meziříčí

KINO NADSKLEPÍ

KINO SVĚT

Milíčovo nám. 488, tel. 573 339 280

Nábřeží 268, tel. 571 622 766

Hlava – ruce – srdce
– snímek o lásce bez lásky, o válce bez války a magii bez kouzel
17.00
Večery náročného diváka – Projekt Frankenstein
19.30

Poznáš muže svých snů
– romantická komedie, vypovídající o manželství, rozvodech a nevěře
19.30
Rodinka
17.30

Vsetín

Rožnov pod Radhoštěm

KINO VATRA

KINO PANORAMA

Svárov 1055, tel. 571 419 289

Bezručova 838, tel. 571 654 727

Harry Potter a Relikvie smrti – 1.
19.00
Nenápadný půvab buržoazie
– společná večeře několika přátel, která se
ne a ne uskutečnit, jako výchozí moment řetězce bizarních událostí a příhod, snů
o snech a snů ve snech
16.00

Megamysl
Čtyři lvi
– drama s prvky černého humoru

Uherské Hradiště

tř. T. Bati 4091/32, tel. 577 636 207

REDUTA

18.00
20.00

Zlín

Masarykovo nám. 256, tel. 572 553 536

10.00

Foto: Ludmila Polišenská (polida.rajce.net)

Megamysl

15.00

KINO KVĚTEN

um vypůjčilo, a to z Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně a soukromých sbírek. Vsetínské výrobní
družstvo Irisa, které má více než
padesátiletou tradici a vyrábí skleněné vánoční ozdoby, zapůjčilo
několik trendových kolekcí. Své zastoupení má i vizovická galerie Mariette, jež mimo jiné prodává vánoční ozdoby a věnuje se nejnovějším vánočním trendům.
Mezi nejvýznamnější unikáty
patří vánoční ozdoba z konce
19. století. Vyrobená je z buničiny
namotané na drátěnou kostru. Hla-

vička figurky je malovaná, tělo je
oblečené do šatů z krepového papíru. V bohatých měšťanských domech se zavěšovala na spodek stromu tak, aby na ni děti dosáhly
a mohly si s ní hrát.
Výstava připomíná i Rudolfa
Těsnohlídka, českého spisovatele,
básníka, dramatika novináře a překladatele, který je zakladatelem tradice Vánočních stromů republiky
se sbírkou na pomoc dětem bez domova. Doplňují ji závěsné panely,
které zachycují vše okolo Vánoc,
například vánoční pohlednice.

Výstavy Kam do muzea
Luhačovice

Masarykova 1014, tel. 577 103 284

Kroměříž

MĚSTSKÉ DIVADLO ZLÍN – VELKÝ SÁL

Věc Makropulos
Nesmrtelná detektivní komedie.

sboru Plamínek.

V muzeu ukazují vánoční ozdoby

Uherské Hradiště

Vánoční jarmark – Na káře do Betléma
Divadelní představení s vánoční tematikou.
10.00, 15.00

Vánoční setkání V Holešově vystoupili i členové místního pěveckého

Krátce

Film Snímek Tron: Legacy uvedou ve Zlíně

Masarykovo náměstí

Vánoční vystoupení 3. základní
školy se konalo v Holešově. Jeho
součástí bylo vystoupení malých
flétnistů, školního pěveckého
sboru Plamínek a dramatického
kroužku.

munikovat cizími jazyky a obsloužit tak i zahraniční turisty,“ věří starostka. „Staré centrum je dobré.
Takže pokud ho radnice bude dělat podobně, nevidím v tom problém,“ soudí Eva Jurášková z Kroměříže. „Lidem je jedno, kdo ho
provozuje, hlavně se tam musí dozvědět, co potřebují. A musí zvládnout i zahraniční turisty,“ dodala.
Další města na Kroměřížsku, která informační centra mají, je provozují sami. Kroměříž tak byla výjimkou. „Původně jsme uvažovali
o tom, že bychom provoz někomu

Infocentrum pro
turisty v Kroměříži

Divadlo Komedii
Rychlé šípy uvedou
ve Slováckém divadle
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

Besídka v Holešově

svěřili,“ připustil starosta Bystřice
pod Hostýnem Zdeněk Pánek.
„Ale neudělali jsme to a s odstupem času můžu potvrdit, že to
bylo správné rozhodnutí. Turisté
si práci kolegyň z informačního
centra pochvalují. Občas dokonce
pošlou děkovný e-mail,“ dodal.
Stejnou cestou šli také v Holešově. „Informační centrum je součástí jedné z městských organizací,“
potvrdil tamní starosta Zdeněk
Janalík.
Kromě turistů ho využívají
i místní. „Jsou tam čerstvé noviny
a přístup k internetu, což člověk
čas od času potřebuje,“ pochválil
obyvatel města Jaroslav Navrátil.
„Je to rozumné, města mají i větší možnost kontroly a propagace,“
soudí Hebnarová.
Na Kroměřížsku jsou informační centra jen ve třech největších
městech. „Hulín není tak turisticky lákavý, abychom museli tuto
službu mít. Smysl to má ve větších
městech a ta jsou i od nás dobře
dostupná. Ale do budoucna jeho
vznik nevylučuji,“ vysvětlil starosta Hulína Roman Hoza.
Petra Procházková

FAKTA

výběr z diskuse na serveru iDNES.cz, kráceno

» ad Farář nebo záchranka pokutu nedo-

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

Vaším objektivem Výběr fotografií ze serveru rajce.net

Informační centrum v Kroměříži dosud provozuje soukromý podnikatel. Radnice
musí šetřit, a proto bude centrum od poloviny příštího roku řídit sama. Přestěhuje
ho do radniční budovy na Prusinovského ulici.

Fórum čtenářů
Proč by mě měl soused
rušit v neděli?

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

19.00

GALERIE ELEKTRA

GOLDEN APPLE CINEMA – MULTIKINO

Masarykova 950, tel. 577 132 869

náměstí Míru 174

Výstava betlémů
Vstup přes MTIC Luhainfo. Otevírací doba:
po-pá 8.00-16.00.
Trvá do 22.12.2010

Američan
18.00, 20.15
Bastardi
16.00
Harry Potter a Relikvie smrti – 1.
17.00
Legenda o sovích strážcích 3D
15.05
Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka
3D
15.00, 17.30
Megamysl
15.00
Občanský průkaz
16.30, 19.15
Paranormal Activity 2
18.30, 21.55
Rodinka
20.05
Tacho
19.45, 21.50
Tron: Legacy
15.30
Tron: Legacy 3D
17.15, 20.00
Záměna
20.30

Otrokovice
OTROKOVICKÁ BESEDA
nám. 3. května 1302, tel. 577 932 807

U nás v Klubíčku
Výstava prací a fotografií dětí Mateřské
školy Klubíčko Tlumačov. Otevírací doba:
po–pá 8.00–18.00, so, ne a po dobu konání
akcí.
Trvá do 3.1.2011

Rožnov pod Radhoštěm
GALERIE NA RADNICI

VELKÉ KINO

nám. T. G. Masaryka, tel. 571 661 237

nám. Práce 2511, tel. 577 432 936

Tvořím, tvoříš, tvoříme
Výstava prací žáků osmiletého a čtyřletého
Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm. Otevírací doba: po, st 8.00–17.00, út, čt, pá
8.00–15.00, so 9.00–12.00.

Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka
– kouzelný svět Narnie se vrací na plátna
kin
17.00
Tron: Legacy
19.30

Trvá do 5.1.2011

Uherské Hradiště
GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA
Otakarova 103, tel. 572 552 425

Zima s Josefem Ladou
Otevírací doba: po–ne 9.00–12.00,
12.30–17.00, 24. prosince – 25. prosince zavřeno, 26. prosince 12.30–17.00, leden zavřeno.
Trvá do 16.1.2011

Vizovice
ZÁMEK VIZOVICE
nám. Palackého 373, tel. 577 452 762

Angelus domesticus, Anděl domácí
Vánoční výstava andělů. Všechny figurky
pocházejí z domácností našich či vašich
sousedů, přátel a známých, zkrátka všech,
kdo se rozhodli je během letošních Vánoc
oželet a podělit se o ně s ostatními lidmi.
Okolo pěti set andělů můžete obdivovat ve
výstavních prostorách v přízemí zámku.
Otevírací doba: po–ne 13.30–16.30.
Trvá do 27.12.2010

