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Úspěchy klavíristky Veroniky Baslové
Garrick Ohlsson je jeden z nejlepších pianistů současnosti. Své umění
předvedl počátkem loňského prosince
v jihomoravské metropoli na koncertu
Filharmonie Brno v Janáčkově divadle. Vystoupení amerického umělce,
který má zaplněn kalendář na tři roky
dopředu, si nenechala ujít šestnáctiletá
Veronika Baslová z Valašské Bystřice,
která druhým rokem studuje hru na klavír na brněnské konzervatoři. „Garrick
Ohlsson si ze svého reportoáru vybral
Brahmsův klavírní koncert. „Byl to pro
mne nezapomenutelný zážitek,“ řekla
Spektru Rožnovska Veronika Baslová,
která u předního světového umělce obdivuje zejména jeho hudební inteligenci
a hráčskou techniku.
S mladičkou interpretkou jsme si povídali nejen o významných hudebnících
světa, ale také o jejím úspěchu. V letech
2008, 2009 a 2010 získala druhou cenu
v celostátní soutěži Prague Junior Note.
V listopadu 2011 se zúčastnila Brněnské klavírní soutěže 2011 věnované 200.
výročí narození Franze Liszta. Na tuto
mezinárodní přehlídku přijali pozvání
studenti z devíti konzervatoří, kteří předvedli své programy od baroka přes romantismus až k hudbě 20. století. Vystoupení
mladých hudebníků hodnotila porota
složená z předních českých a slovenských klavíristů i pedagogů. V kategorii
studentů do 18 let vybrala do druhého
kola sedm účastníků soutěže. Nechyběla
mezi nimi její nejmladší účastnice Veronika Baslová, která se po sečtení bodů
z obou kol stala vítězkou soutěže.

hudební začátky. „K velkému zlomu došlo
v roce 2008, kdy jsem si uvědomila, že
se chci tomuto krásnému umění věnovat
naplno. Jsem dodnes vděčná paní učitelce Hužvajové, že to nevzdala a přes
všechna úskalí se mnou vytrvala,“ dodává
V. Baslová. Dnes, když už pilně studuje na
konzervatoři, obdivuje hudební skladatele,
kteří se nesmazatelně dokázali zapsat do
historie. „Na konzervatoři se setkáváme
se skladbami nejrůznějších autorů. Každý

z nich je originální a do hudebních dějin
přinesl mnoho. Když pak díla těchto mistrů hrají skvělí klavíristé, je to pro mne
úžasná inspirace,“ oceňuje umění starších
kolegů V. Baslová, která nyní studuje Toccatu Klementa Slavického, Mozartovu
Sonátu C dur KV 330, Salónní polku
f moll a Obkročák Bedřicha Smetany.
A kdy Veroniku Baslovou uslyšíme
hrát u nás na Valašsku? Na rožnovském
koncertu ZUŠ 26. března.
-MTA-

Hudební začátky
Radost z úspěchu mladé klavíristky
měla její profesorka Eva Horáková
a samozřejmě také Ludmila Hužvajová
ze Základní umělecké školy v Rožnově
pod Radhoštěm, která nadanou dívenku
učila hře na klavír od jejích šesti let „Zpočátku jsem byla velice neposedný žák
a nepovažovala jsem klavír za své životní
poslání,“ vzpomíná V. Baslová na své

Vytříděného odpadu je více
Odpadové hospodářství je nákladnou
položkou každého
obecního a městského
rozpočtu.
Valašská Bystřice
vynaložila v roce
2011 na svoz komunálního
odpadu,
mzdy a další výdaje
celkem 1 662 291
korun,
přičemž
od občanů obdržela 969 654 korun.
Spektru Rožnovska to sdělil místostarosta obce Radek Halačka a potvrdil,
že optimálním řešením do budoucna
je snižování komunálního odpadu
zejména jeho tříděním. A že se to daří,
i když pomalu, dokumentoval na dalších
číslech: Za první tři čtvrtletí roku 2010
občané Valašské Bystřice vytřídili 9 tun
plastu, 12 tun skla a 0,7 tuny papíru, loni
za stejné období svozová auta odvezla
z obce více o dvě tuny plastu, pět tun
skla a 2,1 tuny papíru. „Za celý kalendářní rok 2010 jsme od společnosti Ekokom obdrželi za vytříděný odpad 67 810
korun a za tři loňská čtvrtletí (poslední
kvartál ještě nemáme spočítán) putovalo do obecní pokladny dalších 66 537
korun. Je tedy zřejmé, že se třídí více,
což je dobře,“ zdůraznil R. Halačka.

Co a jak třídíme

Veronika Baslová na hodině klavíru.

Foto: M. Smutná

„V obci máme 12 kontejnerů na plast a
pět na barevné sklo. Jejich počet jsme loni
nezvyšovali, ale častěji je vyprazdňovali.
Dbáme na to, aby nádoby byly, zejména
nyní v zimě, dostupné nejen občanům,
ale také obslužné technice. Letos počí-
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táme s posílením kontejnerů hlavně na
směsný plast do míst, kde občané mají ke
stávajícím hnízdům delší dostupnou vzdálenost. Ale i tak budeme nadále využívat
pytlový svoz. Vždyť ve Valašské Bystřici
máme zhruba 90 km místních komunikací a občané ze vzdálenějších míst proto
svážejí komunální i vytříděný odpad v pytlích ke zhruba 30kilometrové hlavní svozové trase, z níž pak každý druhý čtvrtek
v měsíci obecní zaměstnanci vytříděný
odpad odvážejí do sběrného dvora k dalšímu zpracování. Zde dotřiďujeme sklo,
PET lahve, směsný plast a tetrapackové
obaly, plast lisujeme a sklo shromažďujeme ve velkoobjemovém kontejneru.
Mnozí občané vozí vytříděný odpad
přímo do sběrného dvora, který je pro
veřejnost otevřen v pátek od 12.30
do15.30 hodin a v sobotu od 7.30 do10
hodin. Zde také přijímáme nebezpečný
odpad, hlavně zářivky, barvy, ředidla
a také veškerý elektroodpad, který si
pak odvážejí společnosti Asekol, Elektrowin a Elektrolamp.
Dvakrát ročně zajišťujeme sobotní
svoz velkoobjemového odpadu a dva
sběry starého železa. Šrotové brigády
si organizují valašskobystřičtí hasiči,
kteří objedou jednotlivá stavení, kde
je občané již čekají a jsou rádi, že jim
dobrovolní hasiči pomohou zbavit se
starých sporáků, van a dalších nepotřebných věcí.“
-MTA-
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Pavel Czinege fotografuje nejraději krajinu a její detaily
Když se na zuberské radnici vítají noví občánci, konají se diamantové a jiné jubilejní
svatby nebo se do svého rodiště sjedou spolužáci, fotograf Pavel Czinege každou tuto
a další významnou událost v Zubří svým objektivem zaznamená. Ve svých 73 letech
je již v důchodě, ale s fotoaparátem se po městě i okolí prochází rád. O jeho celoživotním koníčku jsme si povídali a přitom také hodně vzpomínali.

" Co fotíte nejraději?
Krajinu a její detaily. Na reportáže jsem
málo průbojný. Rád vzpomínám na léta
1960 až 1975, kdy v Zubří působilo velmi
úspěšné amatérské divadlo, jehož představení jsem navštěvoval s fotoaparátem. V tu
dobu zde hostovaly mimořádné herecké
osobnosti jako například Jaroslav Vojta,
Josef Bek nebo spisovatelka Jarmila Glazarová a další. Tehdy v mém fotoalbu přibyly
pěkné a dnes již historicky vzácné snímky.
Při fotografování mi hodně pomohly
i vynikající kurzy s významnými osobnostmi československé výtvarné fotografie
pořádané Okresním kulturním střediskem
ve Vsetíně. Nyní se těším ze setkání rožnovského Spolku přátel fotografie, kam
docházím druhým rokem a potkávám tam
stejné nadšence.
" Vaše fotografie ozdobily i nejednu
výstavu.
V roce 1978 jsme se s Pavlem Honem
představili v ostravské výstavní síni Foto-

Pavel Czinege je vášnivým sběratelem starých fotoaparátů.
" Pocházíte ze Zubří?
Narodil jsem se v Rožnově, kde jsem prožil
příjemné dětství s výbornými kamarády.
Ve svých necelých patnácti letech jsme se
s rodinou přestěhovali do Zubří za prací
rodičů. Převážnou část produktivního
věku jsem pracoval v zuberských Gumárnách jako technolog. Ty dlouhé roky mne
přirozeně dokonale naturalizovaly, takže
jsem tu doma se vším všudy.
" Kdy jste začal fotografovat?
Ještě v Rožnově. Otec donesl domů malý
kovový fotoaparát typu Pionýr a mne
ten tajemmý fotografický proces natolik
zaujal, že jsem podle brožované příručky
začal vyvolávat film v koupelně. Namísto
červené žárovky jsem použil obyčejnou,
kterou jsem obalil červeným papírem.
Během vyvolávání se vznítila a já z misky
vytáhl jen černý pás. To byly mé první
zkušenosti. Protože na zvětšovák tehdy

chema. Před pěti lety jsem u nás v Zubří
měl výstavu pod názvem Dvojí pohled na
svět spolu se začínající fotografkou Bárou
Pšenicovou.
" Používáte digitální fotoaparát?
Ano, Nikon. Současná digitální fotografie poskytuje nevídané možnosti
a ulehčuje i zrychluje práci.
" Je o vás známo, že nejen fotíte, ale
jste i vášnivým sběratelem fotoaparátů.
Jak velká je vaše sbírka?
Není příliš početná, je v ní kolem 80 fotopřístrojů různých značek. Bydlím v panelovém bytě a fotoaparáty mám uloženy
na více místech, protože do bytu by se
mi nevešly. První exponát do sbírky jsem
získal v době své vojenské služby, kdy se
kamarád vrátil z dovolenky a přivezl na
prodej starý deskový přístroj 9x12. Byl
tak pěkný a i z toho mála, co voják měl,
jsem si ho pořídil. Až později jsem si
obstaral literaturu včetně katalogu a mou

Foto: MTA

" A nejcennější kousek?
Asi bizardní přístroj značky Epifoka. Vyrobili ho v roce 1947 téměř na koleně v jednom pražském zámečnictví podle návrhu
průkopníka a experimentátora v oboru
fotografie inženýra Přemysla Koblice.
" Který přístroj byste ve sbírce rád uvítal?
Předválečného Kamaráda nebo Flexaret I.
Je z doby, kdy se tato úspěšná československá značka začala u nás vyrábět. -MTA-

Pozvánky
" Přátelský ples se koná 28. ledna v 19
hodin v restauraci Pod Lipůvkou. K tanci
a poslechu hraje duo Andy.
" Jaroslav Svěcený, přední český houslista a výrazná osobnost naší hudební
scény, se představí se svým reportoárem
na koncertě v pátek 3. února v 18 hodin
v kostele sv. Kateřiny v Zubří. Vstupné je
150 korun.
" Poslední výkřik je název autorské
detektivní komedie, kterou členové Divadelního spolku nadšenců, vytvořeného
bývalými žáky dramaťáku ZŠ Zubří,
předvedou v sobotu 4. února v 19.30
hodin v zuberském Klubu. Vstupné dobrovolné. Divadlo není vhodné pro děti
do 12 let.

nebyly peníze, málo ostré obrázky jsem
kopíroval. Počáteční nevalné výsledky
mne neodradily a chuť do fotografování
mi dodalo získání na tu dobu slušného
přístroje značky Etareta. Obrázky jsem
začal zvětšovat ve fotokomoře gumárenských odborů. Postupně jsem si pořídil
starší zvětšovák a nový Flexaret, s nímž
jsem zabodoval ve školní středoškolské
soutěži ve Valašském Meziříčí. Dostal
jsem tehdy knihu Dr. Kulhánka Fotografická praxe. Po návratu z vojenské služby
jsem se zapojil do práce fotokroužku
Klubu pracujících v Zubří a začal jsem
fotit kulturní i politický život v obci.
" Vzpomínáte si ještě na první vaši
zveřejněnou fotografii v novinách?
Bylo mi tehdy sedmadvacet let a já zvítězil s fotografií Podvečer v Soči v celostátní soutěži Cestovní kanceláře mládeže. Snímek otiskla Mladá fronta.

snahou bylo získat československé poválečné přístroje. Flexaretů mám sedm.

" Úspěchy světové kosmonautiky je
téma přednášky Akademie třetího věku,
která se koná ve čtvrtek 9. února v 17.30
hodin v Klubu Zubří. Posluchači se
seznámí s historií kosmonautiky prostřednictvím fotografií a videosekvencí
ze startů raket a přistání lidí na Měsíci.
Vstupné 20 korun.
-JB-

Na procházce s koňmi. Tuto fotografii Pavel Czinege pořídil kolem roku 1985 na
louce poblíž řeky Bečvy, kde se nyní nachází areál firmy Rožnovská travní semena.
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