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Rozhovor se starostou Miroslavem Martinkem

Potřebujeme více míst v mateřince
! Kdo pravidelně navštěvuje Valašskou
Bystřici, jistě potvrdí, že stavební ruch
v této obci neutichá. Plánované investice
se postupně dokončují a nové připravují.
Nejvyšší prioritou je již několik let oprava
budovy mateřské školy Pramínek. Už jste
pokročili v její přípravě?
Předpokládané
výdaje se pohybují v desítkách
milionů korun,
což je pro
obec bez získání dotace příliš
velké sousto.
Připravujeme
žádosti na získání financí ze
dvou zdrojů:
Z Operačního
programu životního prostředí na zateplení budovy a výměnu oken a z Ministerstva školství České republiky na přístavbu
a další práce. V současné době projektanti již zhotovují potřebnou dokumentaci. Investiční záměr počítá s opravou
budovy, její přístavbou a nástavbou tak,
aby poskytla prostory pro čtyři oddělení
mateřské školy s veškerým příslušenstvím. Vyměnit se musí všechny instalace, okna a dveře, bude se upravovat
dispoziční řešení místností. Celá budova,
která už slouží více jak třicet let, potřebuje rovněž zateplit. Areál bychom rádi
nově oplotili, vybavili venkovními herními prvky a vybudovali parkoviště.
! Valašská Bystřice má přislíbenu
dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava na projektový
záměr Revitalizace centra obce. O jaké
konkrétní stavební práce se jedná?
Teprve jsme prošli prvním kolem hodnocení, do podepsání smlouvy je ještě
potřeba vykonat hodně práce na přípravě záměru. Chceme opravit hřbitovní
zeď, vybudovat parkoviště u kostela,

rekonstruovat zpevněné plochy před
budovou obecního úřadu a Domkem.
Také bychom rádi upravili křižovatku
a chodníky v centru obce.
! Členové zastupitelstva na svém červencovém jednání odlouhlasili investiční projekt, s nímž přišli místní myslivci. Jedná se o Návštěvnické centrum
ochrany přírody, které má být vybudováno v místě bývalého koupaliště. S jeho
obnovou v obci nepočítáte?
Postavíme-li návštěvnické centrum,
koupaliště už ve stejném místě nebude.
Jeho obnova by ale byla nákladná, stejně
tak následný provoz. Pokud někdy
na výstavbu koupaliště dojde, bude se
muset hledat jiný pozemek, možnosti
k tomu jsou. A co se týká Návštěvnického centra ochrany přírody, zastupitelstvo obce sice podpořilo jeho projektovou přípravu a podání žádosti o dotaci
z Operačního programu životního prostředí, ale nechává si otevřená pověstná
kozí vrátka a podle dalšího vývoje situace bude znovu o celém záměru rozhodovat. Projekt se totiž rozrostl a náklady
na výstavbu centra mají dosáhnout přes
20 milionů korun. Přitom v původním
návrhu se počítalo jen s 10 miliony
a s dofinancováním z mimoobecních
zdrojů. Obec by tedy měla zaplatit 10
procent nákladů na stavbu a nést i provozní výdaje. Právě vyřešení budoucího provozu bude důležité pro další
rozhodování zastupitelstva obce. Jinak
projekt návštěvnického centra je velmi
zajímavý, bylo by to zařízení regionálního významu. Propagovalo by ochranu
přírody a krajiny Beskyd, významně by
podpořilo rozvoj cestovního ruchu na
území obce.
! Jak zjišťujete zájem občanů o jednotlivé investice v obci?
Různě. Například mne potěšili žáci
základní školy, kteří se v dotazníku

SPEKTRUM ROŽNOVSKA 15/2013

vyjádřili k budoucnosti hřiště Na Pasekách. Dnes to je takový plácek se dvěma
brankami u potoka na horním konci
Valašské Bystřice. Vyzval jsem ve Valašskobystřickém zpravodaji občany, aby
se vyjádřili, jak by chtěli hřiště upravit.
Žáci ze druhého stupně základní školy
přišli s konkrétními návrhy. Preferují
volejbal a nohejbal, pak florbal a teprve
za ním se umístil fotbal a košíková, což
je trochu překvapivé. Mladí sportovci
upřednostňují umělý povrch před travnatým, vyslovili se i pro dětské hřiště
a většina dotázaných touží po lezecké
stěně. Díky žákovskému parlamentu
máme tedy o budoucnosti hřiště Na
Pasekách jasno.
-MTA-

Na společné fotografii Jakubu Švehlíkovi zapózovaly (zleva) Karolína Pšenicová, Jana
Adamcová, Dominika Cábová, Karolína Volková, Lucie Vanduchová, Adéla Volková
a Nikola Křenková.

Kalendář pro nemocnou Elišku

Letní hraní na pískovišti.
Foto: Archiv Spektra Rožnovska

V Informačním centru Valašské Bystřice je v prodeji nástěnný kalendář
na rok 2014, který vydaly členky místního Sboru dobrovolných hasičů. Děvčata sponzorsky vyfotil Jakub Švehlík
a veškerý zisk z prodeje poputuje na
konto malé Elišky Marschavellové,
kterou postihlo vážné onemocnění.
Kalendář stojí 130 korun, zájemcům
z jiných měst a obcí bude zaslán poštou. V tomto případě je třeba počítat

Jelikož mnozí Zubřané si ještě dobře
pamatují na bleskovou povodeň v roce
2009, neberou přípravy nové KoPÚ na
lehkou váhu. Letos v červnu obdrželi poštou dokument nazvaný Soupis nároků.
Byl vypracován na základě podkladů
poskytnutých Katastrálním pracovištěm
ve Valašském Meziříčí a obsahuje údaje
o vlastnících pozemků, parcelních číslech, rozloze, bonitě půdy, ceně apod.

Schůzky s občany
Vypracování návrhu KoPÚ zajišťuje
pro vsetínskou pobočku Krajského
pozemkového úřadu ve Zlíně brněnský
Agroprojekt PSO. Jeho odborníky Pavla
Plíška a Jiřího Sysla jsme zastihli v úterý
23. července v budově Městského úřadu
v Zubří. Občané za nimi přicházeli
a vznášeli připomínky a dotazy k údajům
v Soupisu nároků. Jak uvedl Pavel Plíšek
pro Spektrum Rožnovska, lidé se nejčastěji ptají na možnost zpřístupnění některých částí pozemků, požadují vyřešení

nepřesnosti hranic v terénu, například
u potoků, přerostlých lesů nebo posunutých plotů mimo hranice pozemků. „Také
mnohdy namítají, že v Soupisu nároků
není uvedena tržní cena. Mají pravdu,“
podotkl Pavel Plíšek a dodal, že cena, stanovená podle bonity půdy bez jakýchkoliv přirážek a také srážek, slouží výhradně
pro řízení v rámci pozemkové úpravy.
Schůzky zástupců Agroprojektu PSO
budou v Zubří pokračovat i po letních
prázdninách. V té souvislosti Pavel Plíšek podotkl, že vlastníci, kteří nemají
možnost se dostavit k osobnímu jednání, mohou připomínky sdělit telefonicky nebo e-mailem. „Důležité je,
aby se k Soupisu nároků vyjádřili. A to
i v případě, nemají-li k dokumentu žádnou připomínku,“ zdůraznil zástupce
projektanta. Pavla Plíška lze kontaktovat
na telefonu 533 033 996 nebo e-mailem:
pavel.plisek@agroprojektpso.cz.
Jaký bude další postup? „Na jaře 2014
vlastníky dopisem pozveme k osobnímu

Ilustrační foto z letošních žní na zuberských polích.
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Vypracují protipovodňová opatření
Letos v červnu započala v Zubří komplexní pozemková úprava (KoPÚ). Je poměrně
rozsáhlá, týká se zhruba 1 280 vlastníků pozemků o celkové rozloze 2 610 hektarů.
Hlavním cílem je vypracování návrhu a následné realizace protipovodňových opatření.

s dvacetikorunovým příplatkem. Stačí
napsat Nikole Křenkové na nikosta@
seznam.cz, která zájemci sdělí číslo
bankovního účtu a po zaplacení pošle
kalendář na danou adresu.
-MTA-

Adrenalin v bikeparku
První srpnová sobota již tradičně patří
Contestu v Zubří. V místním bikeparku,
který byl kompletně rekonstruován,
začíná program již ráno v 9 hodin.
Přichystán je klasický formát závodu
v dirtjumpu bmx a mtb kol, následován pitbike exhibicí na prvním kickeru, který se natáhne do mx rozměrů.
Jezdci se mohou těšit na hodnotné
ceny od sponzorů a všichni příchozí na
nevšední adrenalinový program zakončený pořádnou dávkou kultury. Večírek
je připraven v rytmu hardcore za účasti
kapel Criminal Colection, Overhype
a Sunsettrail.
Program: 9-15 hod.: registrace a trénink, 15 hod.: kvalifikace (dvě jízdy),
16 hod.: finále mtb/bmx (tři jízdy, hodnotí se dvě nejlepší), 17 hod.: Pitbike
exhibice, 17.30 hod.: Pumptrack jam,
18.30 hod.: vyhlášení výsledků, 19 hod.:
hardcore after party.
TK, foto: Josef Mrázek

jednání na Městský úřad v Zubří,“ uvedl
Pavel Plíšek. „Projednáme s nimi navrhované uspořádání pozemků v rámci
KoPÚ. Například se může jednat o přečíslování parcely, srovnání hranice atd.
Máme zájem, aby vlastníci pozemků
s námi spolupracovali a pomohli vypracovat co nejkvalitnější návrh nového
uspořádání komplexní pozemkové
úpravy.“

Sbor zástupců
V rámci KoPÚ si přítomní majitelé
pozemků v Zubří zvolili na červnové
schůzi v Klubu devítičlenný sbor zástupců,
s nímž projektanti budou jednat v souvislosti s vypracováním plánu společných
zařízení, například cestní sítě, vodohospodářských a protierozních opatření. Členy
sboru jsou občané Zubří: Jan Martinek st.
– Háje, Jan Ondřej - Převrátí, Josef Ondřej – Nad Rozcestím, Josef Petřek – Randusky, Tomášek Vaculín – Nádražní,
Libor Zeman – Zemánky, Milan Zeman
– Zemánky. Dalšími členy sboru jsou Rostislav Polášek z Rožnova pod Radhoštěm
a Josef Šustek z Valašského ZOD Zašová.
Text a foto: MTA

Zdatný turista
Ladislav Dolák ze Starého Zubří letos
v říjnu oslaví 85. narozeniny. Přátelé
a známí obdivují vitalitu tohoto bývalého poštovního úředníka, který každou
středu absolvuje túru na Velký Javorník.
„I kdyby trakaře padaly, tak si do hor
vyjdu minimálně jednou týdně,“ uvedl
pro Spektrum Rožnovska Ladislav Dolák. V zimě dojede vlakem do Veřovic,
odkud se pěšky vydá na šestikilometrovou trasu a zdolá kopec v nadmořské
výšce 918 metrů. Jakmile se oteplí, na
Javorník si to zdatný turista vyšlápne
přímo ze Starého Zubří přes Kamenárku. Vždyť patří k aktivním členům
klubu přátel Velkého Javorníku, kde se
svými 3 217 výstupy je pátým nejzdatnějším horalem tohoto sdružení. Ti, kteří
obsadili první čtyři příčky, jsou podle
Ladislava Doláka mladší a mají to k nejvyššímu kopci Veřovických vrchů blíže
než on ze Zubří. Není to však jediná oblíbená trasa 85letého turisty. Například
u příležitosti Cyrilometodějské pouti si
pravidelně vyšlápne i na Radhošť.
Text a foto: MTA
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