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Silničáři rozšiřují křižovatku

Odbočení od Valašského Meziříčí do centra Rožnova bude rozšířeno o dva a půl metru. Foto: Alexandra Buršíková
Lidé se na veřejném kon
trolním dnu domáhali návra
tu bypassu. Investor to ale
vyloučil. Na takový zásah je
totiž pozdě.
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

Silničáři napravují chyby v rekonstrukci křižovatky U Janíků. Nedrželi se totiž projektu, což vyústilo
mimo jiné v příliš ostré odbočení
do centra Rožnova. Úprava je výsledkem jednání starosty Radima
Holiše s ředitelem zlínské správy
Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD)
Karlem Chudárkem.
Veřejnosti přišli na radnici nové
zásahy do křižovatky vysvětlit zástupci investora, projekční společnosti i zhotovitelské firmy. Lidé,
kteří si mysleli, že se na jednání domůžou navrácení bypassu, odcházeli z jednání zklamaní. Dozvěděli
se totiž, že na změny je už pozdě.
„Bylo to frustrující. Jednali
s námi arogantně. Prý pro ně nejsme partnery k diskuzi, neboť nerozumíme dopravnímu inženýrství.

Přitom to, co jsme se jim snažili
říct, vychází ze zdravého selského
rozumu. Bez samostatného odbočení vpravo bude křižovatka zasekaná,“ vyjádřil se jeden z přítomných řidičů.
Ztracený čas to ale na radnici
nebyl. Přítomní se dozvěděli, jak
budou zohledněny výsledky auditu, který zadal ke zpracování odborníkům z Vysokého učení technického v Brně investor stavby,
tedy ŘSD.
„Loni v listopadu nás upozornilo
vedení Rožnova, že dochází k problémům a kolizím při odbočení
z Meziříčské ulice na Nádražní.
Okamžitě jsme zastavili výstavbu
a provedli zaměření oblouku. Zjistili jsme tak, že došlo k pochybení
při pokládce obrub. Poloměr oblouku byl zmenšen a neodpovídal
projektu,“ vysvětlil Pavel Dvořák,
zástupce správce stavby.
Oblouk se však nezvětší jen do
podoby projektového zadání. Změny budou výraznější. Původní řešení
totiž bylo navrženo podle normy
z roku 2006, kdy délka přechodu nesměla ve třech jízdních pruzích přesáhnout devět a půl metru. V roce
2010, tedy rok po vydání územního

rozhodnutí, však byla norma změněna a přechody je nyní možné
prodloužit až o tři metry. „Při úpravě jsme proto nově navrhli délku
přechodu na dvanáct metrů, takže
odbočení bude rozšířeno o dva a půl
metru,“ popsal změnu projektant
Dopravoprojektu Antonín Dvořák.
Taková úprava se však lidem v zasedací místnosti nezdála dostatečná.
„Proč tam proboha nevrátíte ten bypass?“ zeptal se jeden z těch, kteří
přišli dosáhnout změny v projektu.
Podle investora však nemá bypass
smysl bez toho, aby měl samostatný
připojovací pruh. Na ten však už
není v místě prostor.
„Diskuze je to navíc planá a je
jen ztrátou času. Tvar křižovatky
projednáváme od roku dva tisíce
čtyři a na stavbu máme územní rozhodnutí od roku dva tisíce devět.
V těch letech jste všichni měli možnost se k úpravě vyjádřit. Takže bypass nebude. Máme platné stavební
povolení a územní rozhodnutí na
křižovatku bez bypassu. Projektant
ji tak navrhl a všechny dotčené orgány povolily a schválily. Takže my
ji měnit nebudeme,“ zdůraznil šéf
zlínské pobočky ŘSD Karel Chudárek. Pokračování na straně 5
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Obří kulturní centrum
teď nepotřebujeme
Už je to tady zase. Zastupitelé uvolnili prostředky pro architektonickou soutěž, na jejímž konci by mělo
stát víceúčelové kulturní centrum.
Městem ovládaná média o tom píšou pomalu oslavné básně, takže
neinformovaný člověk může nabýt
dojmu, že je to ta nejskvělejší věc,
která se může Rožnovu stát.
Ano, kultura je hodnota, o kterou
je třeba pečovat. Ale jedním dechem
dodávám, že je to jen bonus, který
využívá zlomek obyvatel. V předchozím období jsem kritizoval, že představitelé radnice pořád spekulovali,
co kde proinvestovat z evropských
peněz, aby si mohli rozdat zajímavé obálky. Současná garnitura pro
změnu nedělá vůbec nic. Vymýšlí
nesmysly typu ankety ohledně dětského hřiště, ve které si lidé mohou
vybrat hrací prvky. Má současné vedení vůbec nějakou vizi, kam město
dovést? Stanovilo si priority? Ty by
mělo skutečně prozíravé vedení určovat tak, aby se dotýkaly většiny občanů. Pro obyvatele okrajových částí
je mnohem důležitější, jestli budou
mít kanalizaci, vodovody, plyn a podobné věci.
Tomáš Hradil
(Redakčně kráceno) Celý text si přečtěte v rubrice Spektru názorů na
www.zpravyzvalasska.cz

Školka pro dvouleté
Rožnov pod Radhoštěm má zájem
podpořit zaměstnanost na svém
území. Hodlá proto vyjít vstříc rodičům, jejichž děti ještě nedosáhly
věku tří let a nebyly z tohoto důvodu přijaty k předškolnímu vzdělávání na mateřských školách. Předpokládá se otevření první třídy na
MŠ 1. maje 1153. K realizaci uvedeného záměru potřebuje město znát
předběžný zájem rodičů. Na adrese www.roznov.cz/dotazniky proto
bude spuštěno dotazníkové šetření.
Tam budou také zveřejněny bližší
informace.
(měú)
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Vlakové nádraží vyhlíží nákladnou rekonstrukci
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

Je to ostuda města. Tato slova volí
nejčastěji obyvatelé Rožnova pod
Radhoštěm, když se řeč stočí na
vlakové nádraží.
„Pro město, které si tolik zakládá
na cestovním ruchu, je to opravdu
špatná vizitka, Zdržují se tady bezdomovci, cestující kvůli zamčeným
záchodům znečišťují okolí, válejí se
tady odpadky,“ postěžovala si Ludmila Podzemná, která má u nádraží
novinový stánek.
Současné i minulé vedení města se
snažilo o nápravu, nicméně pokaždé
je zarazily nedořešené majetkové poměry mezi Českými drahami a Správou železniční a dopravní cesty.

Plánovaná rekonstrukce se má týkat budovy nádraží,
nástupiště i kolejí v takovém rozsahu, aby stanice spl
ňovala standardy odpovídající 21. století.

Kola osudu se teď ale začínají
roztáčet směrem k lepším zítřkům. Zprávu o tom svým kolegům
zastupitelům podal na posledním
jednání Jaroslav Kučera, který je
zároveň krajským radním pro dopravu.
„Po dvou letech váhání o tom,
zda je, či není vhodné nádraží rekonstruovat, se mi podařilo dosáhnout toho, že se Správa železniční
a dopravní cesty rozhodla k rekonstrukci. Týkat se bude nejen budovy, ale také nástupiště a kolejí tak,
aby vše splňovalo standardy jednadvacátého století,“ vylíčil Jaroslav
Kučera.

Letos se bude podle něj zpracovávat projektová dokumentace, samotná rekonstrukce za zhruba sto
padesát milionů korun by se měla
uskutečnit v letech 2017 a 2018.
Vedení města zprávu přijalo
s nadšením. „Pro Rožnov jsou to
velmi dobré zprávy. My i naši předchůdci jsme se snažili, abychom
dosáhli nějaké změny, trvalo to
dlouho, byl to boj, ale toto je první
vlaštovka, že se náprava stavu rozjíždí,“ zhodnotil informaci starosta
Radim Holiš.
Podle pracovníků Správy železniční a dopravní cesty ale zatím
není důvod k oslavám. „V této chví-

li hledáme možné varianty, jak požadavku pana Kučery vyhovět. Netroufal bych si ale tvrdit, že bychom
už příští rok mohli mít zpracovaný
projet stavby,“ řekl mluvčí podniku
Marek Illiáš.
Rekonstrukci podle něj předchází řada studií, posouzení vlivu
na životní prostřední, ekonomická
návratnost, studie proveditelnosti
stavby a podobně. „Jejich zpracování obvykle trvá rok až dva roky.
V neposlední řadě situaci také
komplikuje fakt, že budova nádraží
je stále v majetku Českých drah,“
doplnil Marek Illiáš s tím, že k převodu by mělo dojít v polovině roku.

Dobré město pro život. To je moje vize, říká architekt Jan Horký
Jan Horký, architekt města, nastoupil na rožnovskou radnici
počátkem května. Jedním z úkolů, kterými se nyní aktivně za
bývá, je dokončení zadání soutěže na řešení centra města.
”Je důležité se na kvalitu veřejných prostor zaměřovat. Ovliv
ňují totiž, jací jsme a jak dobře se ve městě cítíme. Znáte mís
ta či zákoutí, kde se cítíte dobře, ale taky taková, kde člověk
prochází jen z nutnosti,„ líčí.

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

 Bydlíte v Přerově, máte nějaké
vazby na Rožnov pod Radhoštěm?
Popřípadě z jakého důvodu jste se
ucházel o práci architekta města?
Pocházím ze Stříteže nad Bečvou, kam pravidelně jezdím.
I v Rožnově mám část rodiny
a krásné vzpomínky na to, když
jsem jako kluk prodával s dědou
na místním trhu macešky. To ale
pochopitelně není hlavní důvod,
proč jsem se o funkci ucházel. Být
městským architektem, to je osobní i profesní výzva. Víte, chuť něco
v Rožnově zlepšit sleduji z povzdálí
už delší dobu a chtěl jsem být pozitivním změnám nápomocen.
Jak se Vám líbí zdejší architektura? Jsou zde nějaké stavby, jež Vás
oslovují? A které byste například
oželel?
Zatím se v Rožnově rozhlížím,
snažím se jej celý projet a projít,
abych poznal jeho různé tváře. Nechci proto ještě vyzdvihovat nějaké
konkrétní stavby, ale už mě tu několik staveb zaujalo, jak novějších,
tak i staršího data. Mám své tajné
favority, chci toho ale poznat více.
Co mě děsí je hýřivost či snad
opovážlivost některých barevných
fasád panelových domů, to by se

při vůli majitelů dalo poměrně
snadno napravit. Město ale poznamenává mnohem více špatný urbanismus, tedy uspořádání vzhledem
k terénu, ulici, městu, jejich napojení a veřejný prostor mezi nimi, parcelace pozemků. Tady je náprava
prakticky nemožná, proto se
budu zaměřovat i na způsob výstavby na rozvojových a přestavbových
plochách.
 S jakou vizí jste
přijal funkci? Co
byste rád v Rožnově
změnil?
Vize je jednoduchá: dobré město
pro život. Každý
dům nemusí být
nutně adept na
nějakou architektonickou
cenu,
ale budu rád,
když se pomocí
kvalitních
veřejných staveb podaří
zvýšit obecnou úroveň stavební kultury
ve městě. Velkým vzorem je mi pochopitelně
Litomyšl, což je dneska
pomalu nenapodobitelný
příklad.
Dále je třeba zaměřit
se na kvalitu veřejných
prostor, které neuvěřitelným způsobem ovlivňují,

jací jsme, jak dobře se ve městě
cítíme nebo dokonce, jaký volíme
dopravní prostředek. Znáte jistě
sami místa či zákoutí, kde se cítíte
dobře, ale taky taková, kde člověk
prochází jen z nutnosti. Rád bych,
aby těch druhých bylo co nejméně.
 Jakého úkolu se zhostíte nejdříve? Je to podoba náměstí? Máte už
nějaké vize?
Jak jsem už řekl, musím město
nejprve dobře poznat, a to jak ve
skutečnosti, tak v jeho plánovacích dokumentech. Spolu s tím
budu připravovat zadání několika
architektonických nebo urbanistických soutěží a soutěž na téma
centrum města, nikoli jen náměstí, patří mezi jednu z nich.
Nebudu ten, kdo by stavby
nebo náměstí navrhoval, mým
úkolem je připravit dobře podmínky a pohlídat, abychom
vybrali pro město to nejlepší
řešení.
 Co pro vás architektura
znamená?
Opravdová architektura
je pro mě potěšením, naplněním potřeb krásna, funkčnosti i kvality. Při jiném úhlu
pohledu na vaši otázku je to
taky spousta dřiny, zkoušení, hledání, přesvědčování,
omylů a objevování. A z jiné
polohy zase něco, před čím
se ve městě nedá uniknout.
Architektura se zkrátka nedá
vypnout jako špatný televizní
pořad, a proto je důležité jí
věnovat hodně pozornosti.
Je třeba se zaměřit
na kvalitní veřejný prostor,
míní Jan Horký.
Foto: archiv Jana Horkého
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Kulturní dům a knihovna? Priority Rožnova
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Milion šest set tisíc korun uvolnili
z rozpočtu zastupitelé na architektonickou soutěž na přístavbu
městské knihovny a výstavbu víceúčelového kulturního centra. Učinili
tak první krok z řady následujících,
které povedou až k otevření obou
kulturních stánků. Pokud vše půjde
podle plánu, mohly by se stříhat
pásky v roce 2020.
Přístavba knihovny by měla stát
nejvýše 30 milionů, kulturní centrum pak maximálně 130 milionů
korun.
Koalice představila také investiční výhled na vybudování kulturní
infrastruktury. Podle něj by měl
Rožnov na obě stavby mít. Ve hře
je ale stále možnost prodeje majetku, tedy bytů, nebo půjčka. Ta by
ale neměla přesáhnout deset milionů korun, a pokud by ji město potřebovalo, zeptá se veřejnosti, zda
s úvěrem souhlasí.
„Řešením situace knihovny
a kulturního centra naplňujeme
strategický plán města, jenž vznikl zhruba před deseti lety a který
skončí v roce dva tisíce dvacet,“
podotkl místostarosta Jan Kučera.
Knihovna v současnosti disponuje plochou o velikosti čtyři sta
metrů čtverečních, přičemž norma
je tisíc metrů čtverečních.
„Už přes dvacet let se potýkáme
s kalamitní situací, kdy se čtenáři
tísní, není kam ukládat nové knihy
a pracovníci jsou namačkáni do
přeplněných kanceláří,“ vysvětlil

Rožnovská radnice vyčlenila na přípravné práce v souvislosti s dostavbou knihov
ny a stavbou kulturního centra 1,6 milionu korun. Zároveň se v květnu třikrát sešel
výrobní výbor, který připravuje podklady pro zadání architektonické soutěže.

ředitel knihovny Pavel Zajíc s tím,
že přístavba tristní stav vyřeší.
Zatímco ale s dostavbou
knihovny neměli zastupitelé problém, kulturní centrum za sto
třicet milionů korun se některým
z nich nelíbilo.
„Myslím si, že máme v Rožnově ještě spoustu jiných věcí, které
je potřeba zrealizovat tak, aby byli
naši občané spokojeni. Navíc jsme

jen na dva pomníky. A to na palác
kultury a dostavbu knihovny. Ve
strategickém plánu ale chybí věci,
které město skutečně potřebuje. Je
sice hezké, že budeme mít obrovské kulturní stánky, ale na druhou
stranu bude velice mrzuté a trapné, že na Horních Pasekách nebudou mít vodu, když bude sucho,
a že se děti budou muset chodit
umývat do potoka. Máme navíc

Jestliže příští rok spadne kometa, tak za
táhneme za ruční brzdu. Tímto prvním
krokem ale dáváme na srozuměnou, co
v Rožnově chceme.
Radim Holiš, starosta
v soudním sporu se společností
Immobilien Pirker Reality ve věci
určení vlastnictví k nemovitostem,
a je možné, že když ho nevyhrajeme, budeme peníze potřebovat. Já
jsem pro to, podpořit jen knihovnu,“ řekl Jaromír Koryčanský.
Podobně se vyjádřila také Markéta Blinková. „Domnívám se, že
částka sto třicet milionů je nadsazená. Neměla bych žádný problém
s tím, kdybychom se bavili o sumě
do sta milionů. Pro mě by bylo ale
ideálních osmdesát,“ vypočítala zastupitelka.
Václav Mikušek podotkl, že se
současné vedení města nezaměřuje na rozvoj Rožnova ve všech oblastech. „S klapkami na očích cílí

spoustu silnic, které jsou dosud
bez chodníků,“ podotkl zastupitel.
Podle starosty se ale ještě nestaví. Samotná realizace je naplánována na září roku 2018. „Jestliže příští
rok spadne kometa, tak zatáhneme
za ruční brzdu. Tímto prvním krokem ale dáváme na srozuměnou, co
v Rožnově chceme. Děláme zatím
první krok,“ řekl Radim Holiš.
Podle Jaroslava Kučery přešlapuje město už řadu let na místě. „Udělali jsme řadu studií, mysleli jsme,
že nás podpoří premiér Nečas, že
dosáhneme na dotační tituly, že
získáme peníze odjinud. Ale to
všechno se ukázalo jako liché. Jedinou cestou je najít si vlastní řešení.
A pokud neučiníme první krok, bu-

deme stále přešlapovat. Uvolněním
milionu šesti set tisíc z rozpočtu
uděláme první krok k tomu, abychom viděli zadávací dokumentaci,
která bude blíže specifikovat oba
projekty,“ řekl zastupitel.
Záměrem výstavby kulturního
centra se zhruba rok zabývala pracovní skupina složená z odborníků.
„Potřebnost takového zařízení
byla společně s jeho financováním
důkladně zvážena a prověřena.
Pokud se konečně nepustíme do
realizace, bude Rožnov, co se týče
kulturní infrastruktury, jedním
z nejzaostalejších měst v širokém
okolí. A to je pro turistické centrum regionu tristní,“ upozornil
manažer kina Panorama Pavel
Jakubík.
Zastupitelé se po několika hodinách jednání shodli také na vytvoření výrobního výboru, který
připravuje podklady pro zadání
architektonické soutěže na dostavbu knihovny a výstavbu kulturního
centra. Ten se sešel v květnu třikrát.
„Jsem hrozně rád, že možnosti
pracovat ve výrobním výboru využily všechny politické strany. Tím ten
projekt získává daleko větší váhu,
než kdybychom ho řešili jen ve čtyřech stranách,“ zhodnotil starosta
Radim Holiš.
Veřejné projednání k dostavbě
knihovny a výstavbě kulturního
centra se bude konat ve středu
8. června ve čtyři hodiny odpoledne v kině Panorama.

Ve skanzenu natáčeli druhou řadu seriálu Doktor Martin

Ve Dřevěném městečku natáčel padesátičlenný filmový štáb. Druhá řada seriálu by se mohla v televizi objevit už na podzim. Foto: Jan Karásek
Stánky s nápoji, frgály a dalšími
dobrotami v areálu Dřevěného městečka ve Valašském muzeu v přírodě nejsou ničím překvapivým. V pátek 13. a v sobotu 14. května ale
nesloužily k občerstvení návštěvníků muzea. Byly zde jako filmové

kulisy, v nichž vznikaly záběry druhé řady populárního seriálu České
televize Doktor Martin.
Padesátičlenný filmový štáb natáčel jarmark. „Valašské muzeum
je jednou z lokací, kde seriál vzniká. Filmaři tu navíc nejsou poprvé.

Natáčeli u nás už vloni v září,“ připomněla mluvčí Valašského muzea
v přírodě Pavlína Polášková.
V září tu strávil štáb a herci
v čele s hlavní postavou Miroslavem Donutilem šest pracovních
dní. Vysílání šestnáctidílné první

řady seriálu, jejíž převážná část se
natáčela ve Velkých Karlovicích,
skončil v prosinci. Česká televize
ve spolupráci se slovenskou RTVS
připravuje druhou řadu seriálu. Na
obrazovkách by se mohla objevit už
letos na podzim.
(mib)
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Lidem se nelíbí připravované kácení v parku
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Zhruba patnáct lidí usedlo ve středu 27. dubna ve velké zasedací
místnosti radnice, aby se zeptali vedení města na to, co je tíží. Druhé
veřejné interpelace se točily kolem
úprav křižovatky U Janíků, parkování či revitalizace zeleně.
Lidem se nelíbí, že by mělo v parku padnout k zemi šest set stromů,
z toho sto padesát letitých
„Vím, že už se jen čeká na dotaci,
která zásahy umožní. Ale jednali
jsme s dendrologem, který řadu
konstatování v projektu nesdílí
a nepovažuje jako důvod ke kácení. Plánované zásahy budou hodně
cítit, jsou proto velice nešťastné,“
upozornil jeden z diskutujících.
Další jej podpořil. „Zhruba patnáct let se živím tím, že ošetřuju
dřeviny. A když jsem si přečetl,
kolik stromů se má pokácet, a pro-

Revitalizace zeleně je tématem, o němž se lidé v Rož
nově pod Radhoštěm baví často. Počet stromů, které
mají padnout, je podle nich totiž absurdní.

šel jsem si park, přišlo mi jako naprosto absurdní, že musí tak krásné
stromy spadnout. Jak jezdím po
světě a dívám se, jak si jinde chrání
staré stromy, přijde mi naše řešení
jako velmi nešťastné. To je můj pohled odborníka.“
Místostarostka Kristýna Kosová
předeslala, že je projekt připraven
k žádosti o dotaci.
„Konzultovali jsme jej s jinými
zahradníky, a ti nám řekli, že něco
by udělali jinak, ale část je naprosto
v pořádku. Pokud uspějeme, uskuteční se zásahy na podzim. Koncem léta ale ještě zhodnotíme, jak
stromy vypadají po dalším vegetačním období. Určité změny se udělat
dají, ale projekt byl připraven před
lety jen s mírnou aktualizací, a já
v jeho mantinelech už neudělám
zázraky,“ řekla místostarostka.

Podle diskutujících je možná
chyba, že revitalizaci připravila zahradní architektka. „Nejsem si totiž jistý, jestli se k našemu parku dá
přistupovat jako k zahradě. Navíc
motivace uskutečnit tento projekt
jen proto, že se rýsuje šance na dotaci, je špatná. Jestli jsou pochybnosti, bude lepší to zrušit a raději
ještě počkat,“ vyslovil názor další
z debatujících.
Řeč se vedla také kolem křižovatky U Janíků. „Existuje audit, který
hovoří o bypassu směrem z Valašského Meziříčí do centra jako o nevhodném řešení. Nebylo by dobré
se přece jen pokusit o jiný odborný
posudek, kde by tato varianta byla
ještě zvážena?“ zeptal se jeden
z přítomných mužů.
Starosta Radim Holiš mu odpověděl, že po rozšíření se už do křižo-

vatky bypass nevejde. „Sám jsem ho
vehementně prosazoval, dokonce
jsem Ředitelství silnic a dálnic nabídl, že se na něm bude město finančně spolupodílet, ale neuspěl jsem.
Nyní však musím říct, že už ho není
potřeba,“ odpověděl starosta.
Dalším lidem se zase nelíbí, že
zmizel odstavný pruh u autobusového nádraží. Citelně tam podle
nich schází, neboť rodiče, kteří
vozí děti ráno na spoje, nemají kde
bezproblémově zastavit.
Podle vedení radnice je v současnosti k dispozici jen osm parkovacích míst na druhé straně Meziříčské ulice u pojišťovny. „To je málo.
Na rovinu proto říkám, že uvažujeme o využití zpevněné plochy
s příjezdem od Lidlu, kudy bychom
mohli řidiče směrovat,“ vysvětlil
Radim Holiš.

Muzeum bourá bariéry. Cílí na lidi s postižením, badatele i děti
Padesát programů, tři folklorní festivaly, deset vzdělávacích pořadů,
čtyři výstavy a devět náboženských
obřadů. Taková je nabídka Valašského muzea v přírodě pro letošní rok.
Významnou novinkou je otevření odborné knihovny v opraveném
Wilkově domě. Loňské statické
zpevnění a stavební úpravy budovy
postavené ve dvou etapách v letech 1850 až 1910 stály deset milionů korun. Dům původně sloužil
jako lázeňská budova, v roce 1938
jej koupila rodina Wilkova, která
v něm zřídila penzion pro lázeňské hosty. Muzeum jej odkoupilo
v roce 1986.
Knihovna vlastní kulturně-historické a etnografické dokumenty
z oblasti Moravského Valašska,
Těšínska a Kopanic. „Její fond čítá
přes devatenáct tisíc svazků a zhruba devět set jednotek fonotéky,
videotéky a filmotéky,“ vypočítala
mluvčí muzea Pavlína Polášková.
Databáze z vybraných časopisů
a sborníků obsahuje asi sedm a půl
tisíce článků.
Wilkův dům je od roku 2002 zapsán ministerstvem kultury jako
Odborná knihovna Valašského muzea v přírodě, statut veřejné knihovny získala v roce 2007. „Od té doby
ji využilo přes pět tisíc badatelů
a čtenářů. Výpůjček se uskutečnilo
sedmatřicet tisíc,“ přiblížila mluvčí
s tím, že Wilkův dům bude veřejnosti zpřístupněn ve druhé polovině roku po dokončení kompletního
přestěhování.
Muzejní pracovníci se chtějí
v letošním roce více zaměřit na
děti. Věnují jim devět z padesáti
chystaných pořadů. „Mohou zde

Wilkův dům bude zpřístupněn v druhé polovině roku. Muzeum letos nabízí padesát programů. Foto: Alexandra Buršíková
prožít první prázdninový den, užít
si příměstský tábor, přivítat školní
rok a strávit podzimní prázdniny.
Na zvídavé malé návštěvníky je
zaměřen květnový pořad Slabikář
devatera řemesel, srpnová Hravá
dědina,“ přiblížil ředitel muzea Jindřich Ondruš.
Programový cyklus Valašský rok
doplňuje mezinárodní tvůrčí dílna
fujaristů, která se konala 21. a 22.
května, koncert Hudby Hradní
stráže a Policie ČR, který se bude
konat 4. června a třídenní folklorní festival Ondrášova valaška, jenž
odstartuje 10. června. Novinkou
bude 18. června pořad prezentující
činnost lidí s handicapem s názvem
Bouráme bariéry a koncert skupiny

Fleret pro Libušín, který se uskuteční 8. července.
Návštěvníkům se letos také naskytne unikátní příležitost zhlédnout výstavu nového objektu
kamenného chléva ve Valašské dědině. Ve vybraných dnech budou
v provozu zrekonstruovaná hamerní kladiva v objektu hamru v Mlýnské dolině. Současně proběhne termosanace radnice.
Cenová politika zůstává beze
změny. „Novinkou je rozšíření
sníženého vstupného mimo sezonu z Dřevěného městečka i na
Mlýnskou dolinu. Také rozšiřujeme
provozní dobu o některé víkendy
v listopadu a prosinci,“ upozornil
Jindřich Ondruš.

V oblasti výstavní činnosti připravují muzejníci expozice s názvy
Dřevěný svět Josefa Heji, Síla tradice fotografie Karla Matochy, Jánošíkův dukát či Pozdravení pokoje
Miloše Šimurdy.
Největším letošním výstavním
počinem pak bude expozice s názvem Jak jde kroj, tak sa stroj
v budově Sušáku. Jedná se o novou
dlouhodobou výstavu, jejíž příprava si vyžádala patnáct milionů
korun. Výstava tisícovky exponátů
představí kroje a krojové součásti
ze sbírek muzea.
„Velkou část budeme digitalizovat, muzejní sbírky krojů tak budou
přístupné i po internetu,“ doplnil
Jindřich Ondruš.
(bur)

ZPRAVODAJSTVÍ

STRANA 5 / 31. KVĚTNA 2016

Silničáři rozšiřují křižovatku, lidé se ale domáhali bypassu

Lidé si přišli na radnici poslechnout, jak investor zareaguje na nezávislý audit. Při té příležitosti se snažili prosadit navrácení bypassu. Foto: Alexandra Buršíková
Dokončení ze strany 1
Po jeho slovech se lidé ještě pokusili vydiskutovat drobnou úpravu,
která by do projektu nezasáhla.
„Bylo by tedy alespoň možné na
pravém přímém pruhu doplnit vodorovné značení tranzit, aby auta,

která Rožnovem projíždějí, se řadila jen do něj a pravý pruh zůstal
jen pro odbočení?“
„Je to možné, ale rapidně to
sníží kapacitu křižovatky. Největší časová ztráta je totiž v době,
kdy se auta rozjíždějí na zelenou.

A je rapidní rozdíl, když projíždějí
v jednom jízdním pruhu nebo ve
dvou. Víte, řešili jsme tady různé
varianty. Zadání bylo takové, že se
má zlepšit technický stav komunikace, zvýšit bezpečnost pro všechny účastníky provozu a zvětšit ka-

pacita křižovatky. A skloubit tyto
tři věci je věcí kompromisu. A náš
projekt je kompromisem,“ vylíčil
ředitel ostravské pobočky Dopravoprojektu Martin Vilč.
S ozvěnou těchto slov v hlavě se
lidé rozešli do svých domovů.

Radnice v létě zpoplatní reklamní stojany
Veronika Hrabinová
valassky@denik.cz

Zpoplatnit podnikatelům na Masarykově náměstí a dalších veřejných
prostranstvích umisťování reklamních poutačů, takzvaných áček, se
rozhodlo vedení rožnovské radnice. Platit budou od léta stovky korun měsíčně.
Snahou je docílit snížení počtu
těchto stojanů, které ve velkém
zaplavují město. Tímto opatřením
navíc radní nekončí. Do budoucna
plánují poutače zrušit úplně a místo nich umístit pevnou reklamu.
Místní podnikatelé z kroků radnice
nejsou příliš nadšení.
„Pokud to město opravdu zavede, tak už jsme se s kolegy dohodli,
že reklamu stáhneme. Platit další
náklady v době, kdy se byznysu nepříliš daří, určitě nebudeme,“ řekl
Valašskému deníku Michal Sehnal,
jednatel prodejny ATC Mobile, která sídlí na Masarykově náměstí.
Podle jeho slov jsou na tom podobně i jeho sousedé. „Podle mě
to má smysl maximálně pro restaurace, které svým jídelním menu
oslovují lidi každý den a tím pádem
také reklamu denně mění. Pro nás
to smysl určitě nemá. Raději zainvestujeme do nějaké jiné reklamy,“
je rozhodnutý Michal Sehnal.
Názor radnice je v tomto směru jednoznačný, počet áček už je
neúnosný. „O reklamní poutače
a stojany mohou obyvatelé města
i návštěvníci Rožnova zakopnout

O reklamní poutače a stojany mohou obyvatelé města i návštěvníci Rož
nova zakopnout doslova na každém kroku. Jen na Masarykově náměstí
a v přilehlých ulicích jich v loňském roce bylo sedmdesát.

doslova na každém kroku. Jen na
Masarykově náměstí a v přilehlých
ulicích jich v loňském roce bylo sedmdesát. A z toho pouze jednotky
byly oficiálně povoleny,“ vylíčil tiskový mluvčí radnice Tomáš Gross.
Místostarostka Kristýna Kosová
upozornila, že umisťování tohoto
typu reklamy má také svá pravidla. „Jednak musí být zachovaný
průchozí profil na komunikaci mi-

vazné vyhlášky, kterou nyní zpracováváme,“ prozradila místostarostka.
Předpis má platit od července.
Vyhláška se bude týkat nejenom
Masarykova náměstí, ale veškerého veřejného prostranství města.
„S podnikateli, kterých se to týká,
jsme se již sešli a na výše uvedené
povinnosti jsme je upozornili. Diskutovali jsme s nimi i o případné
výši poplatku,“ řekla Kosová.

Ve spolupráci s městským architektem zva
žujeme povolení pouze pevných reklam,
například vývěsních štítů nebo ukotvených
poutačů.
Kristýna Kosová, místostarostka

nimálně jeden a půl metru, a také
nesmí být áčka umístěná k hraně
domů, což je přirozená vodicí linie
například pro zrakově postižené,“
vysvětlila Kosová.
Problémem je také to, že někteří
majitelé stojanů při jejich umisťování nerespektují povinnost požádat silniční správní úřad o zvláštní
užívání chodníku a město o povolení záboru veřejného prostranství.
„Rozhodli jsme se, že tento velmi
neuspokojivý stav budeme řešit.
Reálnou variantou pro letošní letní
turistickou sezonu je zpoplatnění
stávajících áček formou obecně zá-

Finanční odbor stanovil poplatek
na 600 korun za měsíc. „Neděláme
to proto, abychom vydělali. Chceme, aby náměstí bylo průchodné.
Jde o narovnání situace a pokrytí
administrativních úkonů s tím spojených,“ vysvětlila místostarostka.
Každý stojan s povolením a zaplaceným poplatkem bude označený dobře viditelnou nálepkou kvůli
snadné kontrole. Pokud někdo vystaví stojan bez povolení, město jej
vyzve, ať dá vše do pořádku nebo
ať stojan odstraní.
Do budoucna chce jít radnice
ještě dál a zrušit áčka úplně. „Ve

spolupráci s novým městským
architektem zvažujeme povolení
pouze pevných reklam, například
vývěsních štítů nebo pevně ukotvených poutačů,“ potvrdila Kosová.
Podle ní je totiž reklama typu
áček obecně do města nevhodná.
Ve větru často padá a válí se po
zemi nebo ji provozovatelé přivazují k lavičkám a osvětlení, což
také není v pořádku. „Komplikuje
nám to potom sekání trávy anebo
v zimě odklízení sněhu. Zvažujeme
tedy, že bychom umístili na veřejná
prostranství nějaké pevné stojany
ukotvené v zemi. Reklamní plocha
by pak byla jednotná, stojany by se
neválely po zemi a nepřekážely by,“
dodala místostarostka.
Takový zákaz by však některým
provozovatelům mohl přinést komplikace. „Chápu, proč se k těmto
krokům město rozhodlo. Náměstí
je plné stojanů, a když se válí po
zemi, tak to opravdu nevypadá dobře,“ připustila jednatelka denního
baru Montana na Masarykově náměstí Ivana Juříčková Balounová.
Placení za stojan si ještě důkladně
rozmyslí. „Pokud by jejich užívání
město do budoucna zrušilo úplně,
tak by to pro nás byl docela problém. Na áčku máme aspoň trochu
šanci zákazníky upoutat na naši
nabídku,“ řekla jednatelka denního baru. Autorka je redaktorkou
Valašského deníku
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Rožnov bude tři dny patřit folkloru a dětem
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Rožnov patří folkloru a dětem.
Tak se jmenuje třídenní akce, která se uskuteční o druhém červnovém víkendu. Obyvatelům města
i turistům nabídne pestrou paletu
s možností k aktivnímu odpočinku
a zábavě.
Nosným programem takzvaného
Supervíkendu bude folklorní festival Ondrášova valaška. „Ta během
tří dnů nabídne četná vystoupení
folklorních souborů včetně dětských, a to jak ve Valašském muzeu
v přírodě, tak na rožnovském Masarykově náměstí,“ prozradil místostarosta Jan Kučera.
Hlavním protagonistou festivalu
bude Vojenský umělecký soubor
Ondráš, návštěvníci se však mohou
těšit i na zahraniční hosty. „Představí se například také špičkový
soubor Sľuk z Bratislavy, jehož
sobotní vystoupení by si příznivci
lidového tance a hudby rozhodně
neměli nechat ujít,“ přiblížil za organizátory Tomáš Gross.
Ideálně bude podle něj program
poskládaný pro rodiny s dětmi, a to
na celé tři dny. Začne už v pátek odpoledne na náměstí běžeckými, in-line i dalšími závody na akci Rozhýbejme Rožnov. V sobotu odpoledne
přebere štafetu Pohádkový les končící tradičně na Jurkovičově rozhled-

Nosným programem takzvaného Supervíkendu bude folklorní festival Ondrášova va
laška. Uskuteční se ale také akce Rozhýbejme Rožnov, Pohádkový les a dětský den
nazvaný Kdo si hraje, nezlobí. A na své si přijdou také milovníci vína.

Dětský den s názvem Kdo si hraje, nezlobí je velmi oblíbený. Každoročně jej navštíví stovky dětí. Foto: Stanislav Prečan
ně a vše v neděli vyvrcholí dětským
dnem nazvaným Kdo si hraje, nezlobí za asistence složek integrovaného
záchranného systému,“ nastínil Tomáš Gross s tím, že příjemným bonusem bude padesátiprocentní sleva

na celodenní vstupné do Pohádkových lázní v rožnovském pivovaru.
V rámci Supervíkendu se uskuteční také první ročník Rožnovského festivalu vína. Na Masarykově
náměstí budou vinaři nápoj pravdy

nabízet od devíti ráno do tří hodin
odpoledne. „Bude možné ochutnat
vína nejen z Čech a Moravy, ale
také například z Itálie, Španělska,
Slovinska nebo Francie,“ prozradil
destinační manažer Marek Havran.

Lidé se mohou těšit na pestrý letní program
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Rožnované, ale také ná
vštěvníci města se i letos
mohou těšit na letní koncer
ty v hudebním altánu a na
pořady na Masarykově ná
městí. ”Přeji si, aby diváky
zaujala všechna vystoupe
ní. Já osobně se velmi tě
ším na šansony s lidovkou
a Dědu Mládka,„ pozname
nala dramaturgyně pořá
dajícího T klubu – kulturní
agentury Romana Rusková.
Kolik let už pořádáte letní koncerty v hudebním altánu a co bylo
důvodem založení této tradice?
Koncerty v hudebním altánu
pořádáme od slavnostního otevření této stavby. Bylo to v roce 2010
a máme před sebou již šestou sezonu. Altán v minulosti sloužil lázeňským hostům a návštěvníkům
Rožnova jako hudební stánek,

a tak jsme tímto navázali v podstatě na tradici.
Na co se mohou letos diváci těšit?
Nabídka je pestrá a věřím, že kaž
dý najde v dramaturgii svůj šálek
kávy. Prvním koncertem se představí žáci místní Základní umělecké
školy pod vedením učitele Adama
Fusky s rockovým programem, dalším koncertem potěší návštěvníky
rožnovský soubor Radhošť, třetí
v řadě nabídne stálici folkové scény
zpěvačku Pavlínu Jíšovou s dcerou
Adélou Jonášovou. Následovat
bude originální brněnská kapela
Ponk, která letos získala žánrového
Anděla v kategorii world music, určitě si nenechejte ujít. Pro milovníky
dechovky nabízíme koncert Zašov
janky. Předposledním v nabídce
je koncert anglického písničkáře
Alasdira Boucha a závěr patří mladé partě kapele Goji, kde frontmankou je Rožnovačka Bára Petříčková.
Všechny koncerty budou letos začínat až v šest hodin večer.
Koncerty na náměstí se konají
třetím rokem, jak byste dva uplynulé
ročníky zhodnotila?

Koncerty na náměstí začaly po
dohodě se zřizovatelem v roce
2014, aby se oživilo náměstí, aby si
i turisté našli cestu z muzea do centra, a samozřejmě jsou pořádány
pro naše občany. Město podporuje
tyto projekty finančně. Organizace,
které pořádají koncerty bez vstupného pro širokou veřejnost, mají
mnohdy nelehkou pozici. Při tvorbě dramaturgie se musím vejít do
určitého rozpočtu a udělat nabídku
pro široký okruh veřejnosti. Podle
návštěvnosti víme, že lidé jsou rádi
a o koncerty mají zájem. Pro mě je
to odměna v pocitu radosti, že se
to povedlo.
Kdo letos na náměstí vystoupí
a koho by si neměli nechat diváci
určitě ujít?
Zahájíme koncertem Beskydského orchestru, který je prostě špičkový a bombový. Další vystoupení
nabídne skladby jazzové a swingové v podání seskupení Zbyněk Terner company, dále přivítáme muzikantské bardy Vladimíra Mertu
a Honzu Hrubého spolu s mladou
kapelou Hromosvod. Připravili
jsme také mystické chůdové před-

stavení Ptáci, které přiveze Divadlo
Studna z Hluboké nad Vltavou.
Tato netradiční drezůra ptáků pobaví děti i dospělé. A pokračujeme
nabídkou opět z našeho regionu
a to koncertem s názvem od Šansonu k lidovce, kdy František Segrado zazpívá Hapkovy šansony
a Marta Santovjáková Gerlíková
krásné lidové písně. Mimochodem
Marta je scenáristkou a producentkou celovečerního filmu Děda,
který nyní přichází do kin, a spolu
s Františkem nazpívali i ústřední
melodii k filmu, jež samozřejmě na
náměstí zazní. Další koncert zajistí
energická karvinská stylově osobitá kapela Allskapones inspirována
ska. Závěr tentokrát patří kapele
Děda Mládek Ilegall band a věřím,
že konec prázdnin uzavřeme s písní na rtech i pohybem těla. Všichni
jejich písně totiž moc dobře známe.
Na divácích už nechám, který
koncert koho zaujme nejvíce a přijde. Přeji si, aby to byly všechny. Já
osobně se velmi těším na šansony
s lidovkou a Dědu Mládka. Letos
budeme poprvé prodávat na náměstí i občerstvení. Snad tedy budou všichni ještě spokojenější.

ZPRAVODAJSTVÍ
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Valašská města se budou propagovat společně
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Propojit dosud rozdělené Valašsko,
posílit pozici Rožnova pod Radhoštěm coby turistického centra,
využít silné stránky jednotlivých
měst a zvýšit marketingovou sílu regionu. To jsou cíle projektu Valaško
žije!, jenž byl představen na dubnové schůzi zastupitelů.
Zapojí se do něj Rožnov, který
je přirozeným turistickým centrem, Valašské Meziříčí coby město
kultury a Vsetín, jenž je destinací
sportu a pohybu. Turisty budou lákat prostřednictvím společných internetových stránek a videí, v nichž
přímo obyvatelé představí to nejzajímavější ve své destinaci. Každé
město navíc zpropaguje jednu stěžejní akci, která má potenciál přilákat značné množství hostů. Rožnov
bude propagovat víkend věnovaný
folklornímu festivalu a akcím pro
děti, Vsetín Mezinárodní týden turistiky a Valašské Meziříčí festival
Valašský špalíček.

Veletrhy cestovního ruchu už neprodávají a tištěné materiály nejsou cestou,
jak přitáhnout do regionu lidi. Velká část marketingu se totiž v současnosti
odehrává na internetu. A na něj také cílí projekt Valašsko žije!

Důvodem k využití nejmodernějších trendů k propagaci valašských
měst je podle vedení rožnovské
radnice to, že veletrhy cestovního ruchu už neprodávají a tištěné
materiály nejsou cestou, jak přitáhnout lidi. Velká část marketingu
se totiž v současnosti odehrává na
internetu.

Projekt za tři sta tisíc

Projekt Valašsko žije! si v letošním roce vyžádá celkově tři sta
tisíc, Rožnov do něj vloží třetinu.
A právě tyto peníze byly důvodem,
proč záměr někteří zastupitelé zpochybnili.
„Naše město je už dlouho přirozeným regionem turistického
ruchu. Navíc, pokud by měl tento
projekt fungovat, musel by v následujících letech generovat další náklady. A to si myslím, že jsou tady
v tuto chvíli důležitější věci,“ reagovala Markéta Blinková.

Také Václav Mikušek označil
projekt za přepych. „Marketingové
prostředí by nemělo vytvářet město, ale podnikatelé v cestovním
ruchu. Proto by mne zajímalo,
nakolik jsou ochotní se do něj zapojit. Navíc bych uvítal prezentaci více než jedné akce z každého
města, jak je nyní zamýšleno. Pokud dáme sto tisíc do propagace,
tak bych předpokládal, že to bude
záležitost nejméně celoroční,“ podotkl zastupitel.
Místostarosta Jan Kučera vysvětlil, že sto tisíc, které každé město
investuje, bude sloužit pro vytvoření webu i jeho náplně a natočení videí, jež budou na stránkách s adresou www.valasskozije.cz umístěné.
„V jednotlivých klipech budou
vystupovat obyvatelé Rožnova, Valašského Meziříčí a Vsetína, kteří
představí zajímavá místa a také
prozradí, co mají na svém městě
nejraději. Inspirací byl zahraniční

projekt My perfect day in Vienna,“
vysvětlil Jan Kučera.
První společnou aktivitou je propagace blížících se akcí. Města se
dohodla, že si vzájemně vymění
mediální prostor a pozvou své občany na tyto pořady.

Zakládají tradici

„Diskutujeme o dalších aktivitách,
například o vzniku destinace Valašsko. Netýká se to jen cestovního
ruchu, ale i rozvoje měst a udržení
talentů. Doufáme, že je projekt Valašsko žije! začátkem dlouhodobějšího projektu, že zakládáme nějakou
tradici spolupráce,“ vylíčil předseda
komise cestovního ruchu a koordinátor projektu Jindřich Motýl.
Peníze v rámci rozpočtového opatření zastupitelé uvolnili. Cestovní
ruch totiž přináší do města peníze.
Ročně je to na poplatcích 1,8 milionu korun. Dalších 1,7 milionu činí
podíl na dani z příjmů.
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Červen – troška čtení ovoněná divadlem
Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

Zprávy z knihovny týkající se nadcházejících
událostí. Ale krátké
ohlédnutí za květnem by
snad nezaškodilo. A tak aby to bylo
chronologicky správně, začněme
pohledem zpět.
Noc literatury byla avizována
v minulém čísle Spektra Rožnovska.
Vězte tedy, že v Rožnově proběhla
potřetí, dne 11. 5., ke spokojenosti
všech zúčastněných: tedy zhruba
stovky posluchačů, třech čtoucích
(Ctib, Petr Fiala, Marcela Holubcová), třech prostor (pivovarské
hospůdky v Rožnovském pivovaře,
Galerie CreArs a městské knihovny)
a pracovníků knihovny. Věřím, že si
všichni účastníci odnesli z Noci literatury minimálně pocit, že stále vycházejí nové knihy, které stojí za to si
přečíst, a také poznání, že číst se dá
opravdu kdekoliv. Sluší se tedy i z tohoto místa všem poděkovat a vyjádřit naději, že ta příští Noc literatury
(v Rožnově v pořadí čtvrtá) bude
opět zážitkem. A ještě douška: pokud byste měli tip na zajímavé místo, kde by se mohlo číst napřesrok,
klidně se ozvěte, budeme za něj rádi.
Ale teď už je před námi červen.
Co jsme upekli v knihovnické
troubě?

Marcela Holubcová čte v Galerii CreArs z knihy Porodní bába. Foto: archiv knihovny
Začátek června patří v knihovně každoročně a již tradičně těm
nejmladším čtenářům, a to dvěma
nosnými aktivitami.
Tou první je pasování prvňáčků na čtenáře knihovny, kdy jsou
všichni žáci prvních tříd (jejichž
rodiče k tomu dali souhlas) při
slavnostním aktu v knihovně pasováni do stavu čtenářského. Jako
připomínku na tento den každý
z prvňáčků obdrží knihu Knihožrouti, autorek Báry Buchalové
a Kláry Smolíkové, záložku do kni-

hy a placku Jsem čtenář s logem
rožnovské knihovny.
Tou druhou jsou Večerníčky na
kamenech – týden čtení a divadelních představení, která se odehrávají za pěkného počasí na kamenech za městskou knihovnou nebo
v případě nepřízně počasí v zahradním altánu Brasserie Avion.
Dle osvědčeného konceptu
budou každý den v pět hodin odpoledne začínat krátkou čtenou
pohádkou knihovníci. Poté jsou připravena následující divadelní před-

stavení. V pondělí bude Divadlo
Víti Marčíka hrát tradiční pohádku
Bajaja, příběh o princi Jaroslavovi,
kterého doprovází věrný koníček
Šemíček po trnité cestě za štěstím.
Úterní představení jsme svěřili
Jiřímu Hauserovi a jeho Divadlu
V batohu. V pohádce O Nebojsovi určitě vystoupí mnoho postav
a zazní nejedna píseň. Středeční
podvečer bude patřit olomouckému Divadlu Tramtárie. To nabídne
příběh O pračlovíčkovi a všichni se
vydáme do pravěku na výlet mezi
dinosaury a dinosauřice, ptakoještěry a ptakoještěřice, postavíme
první domeček, objevíme oheň
a zjistíme, že ve dvou jde všechno
snáz. Čtvrtek nabízí Divadlo Tilia
pohádku O princeznách a drakovi.
Těšit se můžete na loutkovou taškařici o jednom drakovi a několika princeznách. Kdo bude sežřán
a kdo se vdá? Toť odpověď nelehká. A týdenní pohádkování s Večerníčky ukončí vsetínské Divadlo
Bublanina, které se na kamenech
za knihovnou představí premiérově
pohádkou Začarovaný les. V co se
může proměnit poklidná nedělní
procházka po lese? Vždycky se tam
totiž někde najde Ježibaba a vlk…
Tolik v červnu pro nejmenší čtenáře, avšak pro čtenářské matadory máme otevřeno šest dní v týdnu.
A pokud si budete chtít vypůjčit
e-knihu, máme otevřeno i v neděli.
Takže šup, šup.

Děda nás provede zvyklostmi, nářečím i přírodou Valašska
Martin Valášek
tka@tka.cz

DĚDA – slavnostní premiéra filmu
za účasti hostů
Pátek 3. června
19.00 – kino Panorama
MÄKKELÄ
& THE HOLYCOPTERS (FIN)
Pátek 10. června – 20.00 – T klub
Mejla Basel do toho prásknul. Po
hudebních videoklipech, reklamách
a participaci na seriálové televizní
tvorbě se pustil do samostatného celovečerního filmu. A jak jinak, než
o rodném Valašsku. Spojil se s Martou Santovjákovou Gerlíkovou,
společně napsali scénář a s kameramanem Jiřím Novotným vytvořili
režisérské trio. Hlavní role se zhostil František Segrado, jenž rovněž
zpívá titulní píseň „Optaj sa dědy“
skladatelů Davida Stýpky a Jana
Kubelíka, kterou otextoval Michal
Horáček. Herecký ansámbl tvoří
takové veličiny jako Bolek Polívka,
Petr Čtvrtníček, Kristýna Frejová
a David Suchařípa. A o čem vlastně
film je? Sourozenci Frantík a Anič-

Valašského dědu ve filmu ztvárnil František Segrado. Foto: archiv TKA
ka z Prahy (jak jinak) přijíždějí na
popud svých rodičů navštívit dědu
na valašskou vesnici. Že vnoučci přijíždějí na prázdniny, ví celá dědina.
Některé věci ale před nimi musí lidé
z vesnice držet pod pokličkou. On
totiž ten náš děda není jen tak obyčejný chlap z Valach... Příběh vás
provede historií, zvyklostmi, řemesly, nářečím, přírodou a událostmi
současného i dobového Valašska.
Vše s dědovi vlastním humorem,
za účasti svérázných domorodců,

s napětím dramatických momentů
i překvapivých rozuzlení.
Slavnostní premiéra proběhne
za účasti Davida Suchařípy, Marty
Gerlíkové, Mejly Basla a Františka
Segrada.
Další představení Dědy, už bez
účasti hostů, se konají v sobotu
4. 6. a v neděli 5. 6. od 20.00 hodin
rovněž v kině Panorama.
Mäkkelä, finsko-německý skladatel a zpěvák, je určitě jedním

z mnoha oslavovaných evropských
písničkářů. Dvě kritikou oceňovaná alba (a četné hudební spolupráce) pomáhají šaramantnímu
excentrikovi cestovat po klubech
celé Evropy s rostoucím úspěchem.
Na pódiu předvádí jedinečné vystoupení, plné trhavých lo-fi barových popěvků až po emocionální
písně smíchané s folkovými kořeny.
Nejlépe je to slyšet na jeho aktuální desce „Last of a Dying Breed“
(2015, 9pm Records).
Spolupracoval například s Matt
Everettem (zpěvák Bonnie Prince
Billieho), Desert Planet (8- bit pop
/ výtvarníci z Finska), objel Británii
a Německo s Janne Westerlundem
(Circle FAME) a USA s kanadským
klezmerovým harmonikářem Geof
fem Bernerem. Je jedním z mála
sólových umělců, kteří jsou schopni
kombinovat mimořádně intenzivní
písně s živým vystoupením, jež divákům evokují Joe Strummera, Billy
Bragga nebo TV Smithe.
V rámci svého evropského turné
se vrací po třech letech do Česka
a oba koncerty jak v Praze, tak
v Rožnově pod Radhoštěm zahraje
s kompletní kapelou Holycopters,
ve které nechybí akordeon a kontrabas.

Vytrhněte dvojlist, přeložte (do formátu A5) a poté perforovanou část prořízněte.
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V Zubří vzplála čarodějnice, lidé přivítali jaro
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

ZUBŘÍ • Útokem mladých nadějí
hasičského sportu začalo odpoledne s pálením čarodějnic, které
pro děti v areálu pod Petrohradem
uspořádali v sobotu 7. května zuberští hasiči. Členů nejmladšího
družstva je zatím deset ve věku od
čtyř do šesti let.
„Nejvíce mě baví běhat s hadicí,
ale moc mi to ještě nejde,“ prozradil pětiletý Dobiáš.
Vychovat mladou hasičskou generaci není snadné. „Je tady házená, gymnastika a rodiče pro děti
vybírají většinou tyto sporty. S ben
jamínky jsme začali letos v lednu.
Zatím jsme trénovali štafetu, kterou jsme dnes poprvé ukázali veřejnosti,“ přiblížila vedoucí mladých
nadějí Daniela Gajdošová.
Pálení čarodějnic se v Zubří
uskutečnilo popáté. „Jsme rádi, že
nám vyšlo počasí, protože většinou
prší,“ prozradila za organizátory
Renata Petřeková.
Čarodějnic dorazilo pomálu, ale
i tak měli porotci z čeho vybírat.
„Letos jsme přišli v převlečení poprvé, masku jsme vytvořili z toho, co
jsme doma našli,“ prozradila matka
tříleté Adélky Hana Minarčíková.
Vatra s čarodějnicí, symbolem
konce zimy a začátku jara, vzplála
v šest hodin večer. Kromě toho bylo
pro návštěvníky v areálu pod Petrohradem připraveno šest stanovišť
se soutěžemi, tvořivé dílny, soutěž
o nejlepší masku a večerní diskotéka. Představil se Valašský soubor
písní a tanců, kytarista a zpěvák
Matyáš Juříček a kapela Faraoni.
Pálení čarodějnic patří v Zubří
mezi tradiční akce. Letos na něj
dorazily stovky lidí z města i okolí.

Odpoledne plné her, zábavy a hudby uspořádali zuberští hasiči
v parku pod Petrohradem. V programu se předvedli benjamínci ha
sičského sportu, místní také vítali jaro spálením čarodějnice.

Pálení čarodějnic se v Zubří uskutečnilo popáté. Letos vyšlo počasí, a lidé si tak program užili. Foto: Alexandra Buršíková

VÝROČÍ ROŽNOVSKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Podskalka oslavila padesátiny, Videčská má o deset let víc
Třináct set žáků, kteří naplnili šest
tříd v každém ročníku. Tolik dětí
navštěvovalo před padesáti lety
Základní školu Pod Skalkou, která
byla v době svého vzniku jednou
z největších v okrese. „Učitelů zde
pracovalo šedesát, ale i tak byl počet žáků značně vysoký a složitý na
organizaci. Naštěstí se tehdy více
dbalo na kázeň, takže jsme to zvládali,“ zavzpomínal bývalý ředitel
školy Josef Gajdoš.
Také on se zúčastnil dvoudenních oslav půlstoletí od založení,
které připadly na 6. a 7. května.
„Podskalka je mou srdeční záležitostí,“ vysvětlil bývalý kantor, který
zde pracoval třiadvacet let.
V pátek se v Janíkově stodole
uskutečnily dvě akademie, z nichž

jedna byla určena žákům, druhá
pak rodičům. Popřát škole přijeli
i žáci s vedením z partnerské základky Stred v Považské Bystrici
Hlavní část oslav se ale uskutečnila v sobotu. „Dopoledne se konala vernisáž výtvarných prací dětí
a následně si mohli rodiče a další
hosté prohlídnout školu. Ve třídách
probíhaly buď prezentace výukových metod, nebo ukázky toho, čím
se na Podskalce zabýváme. Takže
jsme například představili výuku
čtení Sfumato, výuku matematiky
profesora Hejného, měli jsme otevřenu dílnu muzikoterapie, keramickou dílnu, férovou kavárničku,
v učebně přírodopisu se mohli zájemci zúčastnit mikroskopického
pozorování a podobně,“ přiblížila

ředitelka školy Kristina Kubečková
s tím, že pozvaní hosté pak zhlédli
akademii v Janíkově stodole. A kdo
měl čas do pozdních večerních hodin, zašel ještě na večírek na školní
zahradu.
Kristina Kubečková je ředitelkou
čtyři roky. To, s čím se za těch padesát let musela základka poprat
zejména, byl úbytek žáků. Každé
ráno jich do lavic usedá tři sta padesát. Nevyužité prostory v budovách nyní obývá Středisko volného
času, soukromá Základní škola
Sedmikráska.
Škola letos ale nežije jen jubileem. „Realizujeme úspěšné projekty
na podporu čtenářské a jazykové
gramotnosti a na podporu technického vzdělávání. Žákům nově nabí-

zíme snídaně v jídelně. Získali jsme
titul Škola spolupracující s Mensou
ČR, a to díky naší snaze podporovat nadané děti. Dále realizujeme
řadu aktivit k udržení titulů Ekoškola a Fairtradová škola,“ řekla
ředitelka.
Neslavila ale jen Podskalka,
výročí si připomněla i Základní
škola Videčská, která byla otevřena před šedesáti lety. Na sobotu
14. května proto připravila Den
plný her. V jeho rámci se zde ukutečnil koncert skupiny Light&Love i vystoupení žáků dramatického
kroužku.
Součástí programu bylo také například malování na obličej, možnost projížďky na koni, lukostřelba
nebo skákací hrad.
(bur)
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Dolní Bečva zvedla cenu vodného o třetinu
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

DOLNÍ BEČVA • Za kubík vody
zaplatí obyvatelé Dolní Bečvy
o zhruba dvanáct korun více než
dosud. Od počátku května se cena
zvedla z 28,75 na 40,25 korun. Důvodem je nutnost vyměnit do třiceti
let vodovodní potrubí, které pochází z šedesátých let minulého století.
„Je to zdražení, které citelně zasáhne domácí rozpočty. Na druhou
stranu rozumím tomu, že vesnice
potřebuje peníze na nutnou investici. Každopádně teď budou muset
mnozí s vodou šetřit,“ řekla žena,
která si nepřála zveřejnit jméno.
Podle starosty volá řad po výměně už roky. Zhruba tak dlouho
si lidé stěžují na výskyt zákalů ve
vodě, které vznikají při uvolňování
sedimentů z vnitřních stěn potrubí.
„Není to nic zdravotně závadného, ale je to na překážku při mytí
nádobí nebo praní bílého prádla.
A ve sklenici to působí nevzhledně,“ vysvětlil starosta Pavel Mana.
Obec už nechala mechanicky
vyčistit potrubí směrem na Horní
Rozpité, kde byla situace nejhorší,
nicméně se tím nevyřešily zákaly

Obec chce do třiceti let obnovit vodovodní řad. Ten podle starosty
volá po výměně už roky. Lidé si totiž stěžují na výskyt zákalů ve vodě,
které vznikají při uvolňování sedimentů z vnitřních stěn potrubí.

v celé obci. Zastupitelstvo proto
nechalo vypracovat studii obnovy
vodovodu, podle níž je nutné vyměnit stávající řady z oceli a litiny
za polyetylenové, ve kterých už
nedochází k ukládání sedimentů.
Obnova je vyčíslena na padesát
milionů korun.
„Podle platných právních předpisů je majitel vodovodu povinen
vytvářet takové finanční zdroje,
které pokryjí nejen běžné provozní výdaje, ale i budoucí obnovu
majetku. Proto se zastupitelstvo
rozhodlo postupně zvyšovat cenu
vodného tak, aby si obec v průběhu dalších třiceti let našetřila
potřebné peníze na výměnu řadu,“
vysvětlil Pavel Mana.
Od letošního roku bude Dolní Bečva tvořit finanční fond na
zvláštním účtu v bance. Jeho příjmy musí každoročně dosáhnout
alespoň 1,66 milionu korun. Ani
tato částka však nebude dostačující.
„Obec proto bude ze svého rozpočtu každoročně doplácet rozdíl mezi
ziskem z vodného a potřebnou částkou. Pro letošní rok to bude devět

Dnes už se vodovodní potrubí vyrábí
Ilustrační foto: archiv SR
z polyetylenu. Ten nahradil ocel a litinu.
set čtyřicet tisíc korun,“ vypočítal
starosta s tím, že z fondu obnovy
se nebudou platit nové investice do

vodovodu jako prodlužování řadů.
Tyto výdaje budou financovány
i nadále přímo z rozpočtu vesnice.

Pozor při pálení klestí
Kvůli zvýšenému napadení
lesních kultur lýkožroutem
musejí majitelé zajistit likvi
daci poškozených stromů.
Vladimír Petružela

starosta@hutisko-solanec.cz

Spisovatel, básník, humorista, písničkář a fotograf
Foto: archiv IC Zvonice
Josef Fousek vystupuje v Informačním centru Zvonice.
Spisovatel, básník, humorista,
písničkář a fotograf Josef Fousek zavítal v sobotu 30. dubna
odpoledne do Informačního centra Zvonice na Soláni. Představil
svůj nový recitál Smích je živá
voda. „Po úvodním slovu Jany
Křenkové se ujal slova pan Fou-

sek, který se rozpovídal a rozehrál. Komentoval politické dění
a svými vtipnými postřehy rozesmál početné publikum,“ vylíčila
Eva Kysučanová ze Zvonice na
Soláni. Doplnila, že pořad Josefa
Fouska sledovalo více než sto posluchačů.
(mib)

HUTISKO-SOLANEC • V zápalu provádění úklidových činností
na pozemcích či nemovitostech
bych chtěl upozornit na možné
prohřešky. Díky změně v užívání
travnatých ploch se již takřka neobjevují případy vypalování staré trávy, zvyšují se však případy likvidace větví a zbytků po těžbě v lesích.
Tato činnost je samozřejmě regulována s tím, že může být až úplně
zakázána, v případě mimořádných
podmínek, především sucha.
V ostatních případech má vždy
majitel pozemku povinnost ohlásit
tuto činnost na Hasičský záchranný
sbor Zlínského kraje, a to formou
webové aplikace, e-mailu nebo telefonicky na číslo 150. Tudíž nepostačuje jen sdělení na obec či místním
hasičům. Díky zvýšenému napadení lesních kultur lýkožroutem smrkovým má každý majitel povinnost
zajistit likvidaci poškozených stro-

mů. Tímto apeluji na zvýšenou obezřetnost při následném pálení.
S tímto tématem souvisí otázka s nakládáním vody jako takové.
Zima v krajině nezanechala žádné
větší množství vodních zásob a prognóza do dalšího období není pozitivní. Hodně se mluví o potřebě
zadržování vody v krajině, zatím ale
pouze mluví. My jsme objeli všechny
možné poskytovatele dotačních titulů s realizací obnovy původní vodní
zdrže v Zákopčí u bývalého obchodu. Ta byla v nedávné minulosti dvakrát poškozena při povodních.
Na zpracovaný projekt opravy
tohoto původního koupaliště z doby
působení Cyrila Macha v zákopecké škole a posléze požární nádrže,
nelze zatím získat žádnou dotační
podporu. Na tomto případě lze
příkladně dokumentovat, jak jsou
prezentovány podněty obecné-populistické od skutečných případů,
vedoucí k realizaci užitečného díla.
My to nevzdáme. Co je však jisté,
dojde k cenové úpravě podzemní
vody a vody přírodní, kterou vodárenské společnosti upravují na vodu
pitnou. S tímto stručným výhledem
do letních měsíců, které budou určitě letní a dost možná i teplé, se připravme na možnost některých omezení či regulaci obvyklých činností.
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