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VALAŠSKÁ BYSTŘICE

Stavební práce finišují
Na stavbě Charitního domu ve Valašské Bystřici je čilý pracovní ruch. Do konce
května má být budova zkolaudována a jak Spektru Rožnovska potvrdil starosta Miroslav Martinek, v polovině června se počítá se slavnostním otevřením objektu.
Připomeňme, že s demolicemi staré
části budovy se začalo koncem loňského
léta a původní termín dokončení byl stanoven na letošní srpen. Díky pěknému
podzimu se však podařilo stavební
harmonogram urychlit. A to přesto, že
původní předpoklad zachování vnitřních
nosných zdí a venkovní stěny směrem od
přístavby Charitního domu byl mylný.
Řemeslníky nemile zaskočilo, že stěny
byly zčásti zvlhlé, začaly se rozpadat,
a tak se muselo oproti dřívějším plánům
mnohem více bourat.
Dnes jsou již téměř dokončeny
všechny vnitřní instalace a zedníci finišují s omítkami. Místnímu obecnímu
úřadu se na rekonstrukci budovy podařilo získat dotaci ze státního rozpočtu
ve výši 16,4 milionu korun a v letošním
roce zbývá proinvestovat čtyři miliony.
Kromě státního příspěvku si stavba Charitního domu vyžádala další finanční
injekci z obecní pokladny ve výši 4 632
000 korun. A protože v ní tolik peněz

na investici nebylo, Valašská Bystřice
si vzala třímilionový úvěr. Jak podotkl
Miroslav Martinek, z těchto peněz obec
zakoupí také nábytek a další vybavení
objektu v hodnotě necelého jednoho
milionu korun.
Domov bude provozovat Charita Valašské Meziříčí. První obyvatelé se mají stěhovat už počátkem června. Nové bydlení
zde najde 29 zájemců. „Je jich hodně
nejen mezi místními občany, ale také
ze strany obyvatel dalších obcí na Rožnovsku. Žádosti o pobyt shromažďuje
nová vedoucí Charitního domu Martina Holčáková. Kdo bude do domova
přijat, o tom rozhodne sociální komise
Obecního úřadu ve Valašské Bystřici ve
spolupráci s valašskomeziříčskou Charitou. Ta zaměstná ještě další pracovníky,
aby všechny klienty dokázala obsloužit.
„Kolektiv pečovatelů čeká do zahájení
provozu Charitního domu ještě hodně
práce, věřím, že to zvládnou na jedničku,“ dodal Miroslav Martinek.
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Otázka pro
Jaroslava Kubeše, člena Klubu
českých turistů ve Valašské Bystřici:
Jaký je letos zájem o areál Mraveniště?
Už máme obsazeny
téměř všechny termíny až do konce
září.
Po
zimě
jsme
turistickou
základnu opravili
a počátkem května
si v ní dají dostaveníčko místní senioři, kteří si zde ve
velkém kotlíku připraví výbornou smaženici se špekem.
Druhý květnový týden si rezervovaly
děti z divadelního kroužku ve Valašské
Bystřici. I v letošním roce se v našem
Mraveništi, které se nachází poblíž
místní základní školy, vystřídá zhruba
tisíc dětí a jejich vedoucích. K dispozici
mají sto lůžek a dvě kuchyně. Přijíždějí
táborníci z celé České republiky. Z největší dálky do Valašské Bystřice zamíří
děti železničářů z Karlových Varů.
-MTA-

VÍTÁNÍ JARA. Nové webové stránky má Mateřská škola Pramínek. Rodiče zde
například najdou týdenní jídelníček a mají přehled, co mají děti na ranní a odpolední svačinku i na oběd. V bohaté fotogalerii si její návštěvníci mohou prohlédnout snímky z březnových akcí, kdy se v Pramínku uskutečnil karneval včeliček,
motýlků, berušek a broučků. Děti na zahradě mateřské školy budily ze zimního
spánku stromečky a jaro přivítaly také hozením Moreny do místní říčky. Více
informací na www.praminekskolka.cz.
MTA, foto: Martina Machýčková

Pozvánka
" Maškarní odpoledne pro děti se
koná v neděli 29. dubna ve 14 hodin
ve Společenském domě U Pernických.
Chlapci a děvčata se mohou těšit na
soutěže, tanečky a také občerstvení.
Připraveny jsou i ceny pro masky. Na
setkání s dětmi se těší princezna Adelajna se svou družinou.
" Zájezd na Svatý Hostýn pořádá
Sdružení dobrovolných hasičů ve Valašské Bystřici v sobotu 28. dubna. Odjezd
v 7 hodin od kostela.

Zaujalo nás
Tuto fotografii jsme pořídili v sobotu 25. února 2012. Přestože na stavbě o víkendu nikdo
nepracoval, dobří hospodáři využili slunečného počasí a v rekonstruované části objektu
otevřeli všechna okna v přízemí a pořádně větrali.
Text a foto: MTA
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" Třináctiminutový dokument o valašských portáších natočila pro děti
a mládež Česká televize Brno. Film lze
zhlédnout na www.portasi.cz. -MTA-

K Valašsku patří ovce. A k jaru jehňata. Ta na snímku se narodila na samotě
u Červeného kříže. Hospodář František
Mitáš si s nimi užije spoustu radosti.
Foto: František Mitáš
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Ivan Jakeš vytváří umění pro potěchu duše
Ve čtvrtek 19. dubna v 16 hodin bude
v muzeu na Petrohradě zahájena výstava
malíře Ivana Jakeše. Při té příležitosti
jsme předního valašského výtvarníka,
který žije a tvoří ve Valašském Meziříčí,
požádali o rozhovor:
" Před sedmasedmdesáti lety jste se
narodil ve Velkých Karlovicích. Do jaké
míry ovlivnilo Valašsko vaši tvorbu?
Ten podivuhodný vzduch jsem
nasával do svých šestnácti let. Byl to
můj svět a z něj jsem čerpal zejména
při malbě krajiny. Měl jsem svého
učitele Františka Podešvu. Učil mne
kreslit hlavy a také modelovat. Dodal
mi také odvahy, abych se přihlásil na
Státní umělecko-průmyslovou školu.
Podešvovi vděčím za dlouholetou spolupráci a přátelství, na které se nezapomíná. S úctou rovněž vzpomínám
na sochaře profesora Luďka Havelku
a pak také na celou řadu umělců, před
jejichž díly jsem v úžasu stanul, ať už
se jednalo o mé současníky nebo klasiky.
" Do historie českého výtvarnictví
jste se zapsal svou mnohovrstevnatou
tvorbou. Od užitého umění jste přešel
k umění volnému, kdy jste se jako průmyslový designér zaměřil na tvarování
plastických hmot a osvětlovacího skla,
na práci s keramickou hlínou, dřevem,
kovem i betonem. Co je vašemu srdci
nejbližší?
Zaobíral jsem se designem a tvorbou děl pro architekturu. Většinou
se jednalo o abstraktní a dekorativní
díla například pro průmyslové objekty
nebo kulturní domy, hotely, obřadní
síně, školy a jiné veřejné prostory.
Mému srdci je však nejbližší komorní
tvorba, v níž si hledám náměty sám,
ať už v obrazech, reliefech nebo plastikách. Tady je pro mne podmínkou
děj z poezie, hudby, literatury či života.
Nesnažím se uplatnit svůj rukopis,
ale považuji se za služebníka námětu.
A doufám, že touto rozdílností neunavím sebe ani svého diváka.

" Na kterou výstavu vzpomínáte nejraději?
Výstav autorských, spolkových a skupinových byla velká řada. Z nich bych rád
jmenoval svou první samostatnou výstavu
v roce 1966 v galerii v Liberci, kde jsem
řadu let pobýval. Tehdy jsem to velmi
prožíval. Ale musím na rovinu přiznat, že
i dnes je vernisáž pro mne nezapomenutelným slavnostním okamžikem. V loňském
roce jsem připravil u příležitosti zahájení
kulturní sezony výstavu keramických reliéfů a plastik v obrazárně Arcibiskupského
zámku v Kroměříži. Zatím to byla má
poslední veřejná prezentace.
" Nyní se na vaše umělecké práce mohou
těšit občané v Zubří a celém rožnovském
mikroregionu. Co jste pro ně vybral?
Nevelké muzeum ve starém dřevěném
domě v Zubří má duši. Výstava má proto
název Pro potěchu duše. Snad ji tam
diváci najdou. V expozici představím
terakotové reliefy, obrazy i plastiky. Víte,
v mých námětech se nepracuje, nešokuje,
ale odpočívá a vyprávějí se pohádky. A ty
stále potřebujeme.
" Co přejete mladým tvůrcům?
Aby nepodléhali jakési módě a tvořili
pro přemýšlení. Aby zakódování jejich
uměleckého díla nebylo naprosto nevyluštitelné. Aby nám pomohli přenést se
přes ty vysoké hory a hluboké doliny.
-MTAK životnímu dílu Ivana Jakeše (na snímku)
se vyjadřoval nejeden historik umění. Například Alenu Podzemnou zaujalo, že pro Jakešův výtvarný názor je příznačná jeho oscilace mezi sochařstvím a malířstvím, jemuž
se také dlouhodobě věnuje jako své zálibě,
a z toho důvodu právě keramika se svým
magickým tajemstvím ohně a alchymií
barev nejlépe vyhovuje umělcovu naturelu.
Alena Podzemná zároveň oceňuje, že nemalou roli v Jakešově tvorbě hraje také námět
a v mnoha případech jeho humorný nebo
lyrický podtext, což je zřejmé při zpodobení
pohádkových bytostí, postav z bájí a strašidel.
Foto: Archiv Ivana Jakeše

ZA MUZEJNÍMI EXPONÁTY.
Repliku kamen ze středověku, kterou
vytvořili a loni na podzim úspěšně
vystavili v muzeu na Petrohradě členové keramického kroužku Základní
školy v Zubří, je nyní možné zhlédnout v zuberském depozitáři. Jeho
návštěvníci si tak mohou prohlédnout vskutku ojedinělé dílo, které
je postaveno ze 105 kachlů. Mladí
keramici se při jejich výrobě inspirovali historickými nálezy, jež řadu let
nacházel na Hradisku místní archeolog a geolog Václav Němec. Zájemci
o prohlídku depozitáře, v němž je
uloženo několik stovek muzejních
exponátů, si mohou termín exkurze
dopředu domluvit na odboru kultury
Městského úřadu v Zubří.
Text a foto: MTA
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