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Dětský koutek v knihovně nebyl zbytečnou investicí
V létě mívají knihovny prázdniny. Ne tak ve Valašské Bystřici, kde se literatura půjčovala
malým a dospělým čtenářům také v červenci a srpnu. Petr Fusek, který je v této funkci od
letošního února, totiž v těchto měsících zveleboval dětský koutek. Pro nejmenší ratolesti ho
vybavil spoustou pěkných hraček, omalovánek a pohádek.
„Když k nám dnes zavítají mladé
maminky, už od vstupních dveří jejich
děti běží do svého království. Jsem rád,
že si na koutek tak pěkně zvykly,“ uvedl
pro Spektrum Rožnovska knihovník
Fusek. Za necelý rok si svou novou
profesi hodně oblíbil. Nejdříve ale místnosti vymaloval, položil nový koberec
a pak začal třídit a ukládat knížky. Těch

je dnes v policích 10 140 kusů, z toho
dětem je určeno 3 478 titulů.
Kromě toho si knihovny v rožnovském
regionu vzájemně mezi sebou vyměňují
soubory knih. Několik desítek se jich
na půl roku objeví v jiné obci, kde si je
nedočkaví čtenáři rozeberou.
„Mnohdy se jedná o jediný zdroj
nové literatury,“ podotkl Pavel Zajíc,

Tip na výlet

Ke zvoničce na Kyčerách

ředitel rožnovské knihovny a dodal, že
to však není případ Valašské Bystřice,
kde každoročně obec přispívá finanční
částkou 40 tisíc korun na nákup nových
titulů. Petr Fusek si je vybírá sám. Často
nakupuje na internetu a snaží se přitom
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nezapomínat na žádnou čtenářskou
skupinu. Protože ve Valašské Bystřici je
hodně včelařů, pořídil pro ně například
odbornou encyklopedii od autora Vladimíra Veselého, který se v ní zabývá
všemi důležitými praktickými otázkami
chovu včel.

Soutěže i besedy
„Valašská Bystřice vždy patřila k nejlepším v našem regionu,“ uvedla Renata
Vinklerová z rožnovské knihovny, jež knihovníkům v okolních obcích metodicky
pomáhá. „Petra Fuska čeká spousta
práce, mimo jiné aktualizace webových
stránek www.knihavb.cz, zprovoznění online knižního katalogu, získávání nových
informací na poli knihovnictví, literatury
a také sebevzdělávání. Již v tuto chvíli je
jisté, že se Petr Fusek vydal v šlépějích své
předchůdkyně Anny Vráblové,“ dodala
Renata Vinklerová. A to je dobrá zpráva
pro Valašskou Bystřici.
Její knihovník uspořádal 11. ročník
putování broučků, průběžně připravuje soutěže pro děti, spolupracuje se
základní školou, která pravidelně dvakrát
do měsíce přichází do knihovny na zajímavé besedy.

V knihovně mají čtenáři
k dispozici také aktuální vydání
Spektra Rožnovska.

Petr Fusek ve svém knižním království.
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S příchodem podzimu knihovník Petr
Fusek vyzval děti, aby zhotovily draky.
Jaká byla odezva? Ve vstupním prostoru
do knihovny jich na stěnách visí desítky.
Dokonce jeden v životní velikosti. Přinesli ho školáci ze čtvrté třídy, a protože se
mimořádně vydařil, Petra Fuska jsme
s obrovským papírovým drakem vyfotili.

Desetikilometrový vyhlídkový okruh na
Kyčery zahájíme od Společenského domu
U Pernických strmějším výstupem po
červené značce k rozcestníku a kapličce
na Dílech. V tamější hospodě se můžeme
občerstvit a poté se vydat po modré značce.
Ujdeme zhruba 300 metrů a pokocháme
se mimořádně krásnými výhledy na celé
Radhošťské Beskydy. Pokračujeme k dřevěné kapličce pod Zvonovým na Hážovické díly, kde odbočíme doprava a pokračujeme po neznačené asfaltové silničce
na Kyčery. Dojdeme ke dřevěné zvoničce
z roku 1997. Uvítá nás kruhový výhled
na okolní Vsetínské vrchy. Potom sestoupíme z kopce na hlavní silnici. Odbočíme
doprava a pokračujeme kolem ovčí farmy
Josefa Ondrucha, u něhož si můžeme koupit sýr na svačinku. Směřujeme dál kolem
výrobního dřevařského družstva Portáš,
a turistické základny Mraveniště do středu
obce Valašská Bystřice.
Jaroslav Kubeš, Klub českých turistů
Valašská Bystřice

Otevřeno tři dny v týdnu
V současné době má valašskobystřická
knihovna v evidenci 300 čtenářů. Jejich
počet se postupně zvyšuje. Roční poplatek
pro dospělého je čtyřicet, pro děti dvacet,
důchodce a studenty třicet korun. V této
finanční částce je také zahrnuto bezplatné
využívání internetu, který začíná více
zajímat i starší občany. Lidé mají svou
knihovnu k dispozici 18 hodin v týdnu.
A to je nejvíce v porovnání s dalšími vesnickými „kolegyněmi“ v okolí. Dokonce
ve Valašské Bystřici uvažují o prodloužení
půjčovní doby na 28 hodin v týdnu. Tento
návrh však musí ještě projednat obecní
zastupitelstvo.
Text a foto: MTA

Zvonička na Kyčerách.
Foto: Archiv obce Val. Bystřice
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Působivou přenosnou galerii může mít každý na stole
Neobyčejný kalendář bude provázet v příštím roce nejednoho občana města Zubří.
Týdny doprovázejí totiž kresby místních školáků inspirované rodným krajem i životem jeho obyvatel. Kalendář s názvem Valašsko očima zuberských dětí – 2013 tvoří
pět desítek výtvarných prací.
„Výkresy malovali všichni v rámci
pomoci charitativní akci Stonožka. Za
několik let, kdy se jí účastníme, vznikl
rozsáhlý archiv kreseb. Loni jsme je
vystavili na Dni města. Mnozí návštěvníci litovali, že po skončení akce
obrázky již nikdo neuvidí. A tak vznikla
myšlenka použít je v městském kalendáři,“ říká učitelka výtvarné výchovy
Helena Dufková.
Podařilo se shromáždit díla současných i bývalých žáků školy, která
se svou tematikou dotýkají Valašska,
často přímo města. Grafička Kateřina
Kučová vybírala ze stovky maleb. Městský kalendář se stal malou přenosnou
galerií plnou barev, tvarů, fantazie
i dokladem mimořádného talentu místních dětí.
Výtvarné práce vznikaly různými
technikami. Je zde zastoupen pastel,
akvarel, akryl, perokresba, ale třeba
i obyčejná kresba pastelkou. Její autorkou je například Adéla Ulrychová.
„Vůbec mne nenapadlo, že někdy uvi-

Jednou z autorek je Adéla Ulrychová.

dím svůj výkres v kalendáři. Těší mne
to a chtěla bych poděkovat paní učitelce, že mne naučila pěkně stínovat.“
Další autor Petr Kala jen dodal, že
k malování ho donutila škola. I jemu se
však vzniklý kalendář líbil.
„Kalendář vydáváme každý rok.
Letos jsme se rozhodli přinést něco
nového, inspirovala nás k tomu loňská výstava. Navíc chceme ukázat, že
u nás vyrůstá spousta velmi talentovaných dětí. Pod vedením svých učitelů
dokáží mimořádné věci,“ řekla Spektru
Rožnovska vedoucí odboru kultury
městského úřadu a iniciátorka projektu
Lenka Přečková.
Jednou z prvních majitelek nového
kalendáře se stala Věra Machová.
„Krátce řečeno, jsem nadšená. Vždyť
tu vidím kresby svých bývalých žáků.
Jsou velmi půvabné. Prostě nevím, na
jaký z týdnů v měsíci se nyní budu nejvíce těšit,“ uvedla bývalá učitelka.
Kalendář si je možné koupit od 5. listopadu v kanceláři Klubu Zubří, v místní
knihovně, na podatelně městského
úřadu a u prodejců, kteří o jeho prodej
projeví zájem. Jeho cena je 60 Kč.
Text: Táňa Arťušenková,
foto: Lenka Přečková

SETKÁNÍ S CESTOVATELEM. Poslední říjnový den v klubu patřil setkání
s cestovatelem, fotografem a publicistou Jiřím Kolbabou. V dopoledních hodinách zasvětil nejen do tajů cestování a práce s fotoaparátem žáky ze Zubří
a Vidče. Podruhé se do velkého sálu Klubu Zubří vrátil Jiří Kolbaba v podvečerních hodinách s programem pro veřejnost. Mluvil se stejnou naléhavostí v hlase
i nadšením a přenášel radost z pestrobarevného světa cestování na všechny,
kteří toho večera vyměnili televizní obrazovku za plátno v místním kině. Po
třech hodinách se zaplněný sál rozloučil s tímto zajímavým společníkem dlouhotrvajícím potleskem.
LP, foto: Pavel Czinege

Pozvánky
" O putování Marokem přes čtyři královská města bude ve čtvrtek 15. listopadu
vyprávět Alena Dobšová. Přednáška se
koná od 17.30 hodin v malém sále klubu.
Vstupné činí 30 korun.
" Na Předpouťovou zábavu zve v sobotu
17. listopadu restaurace Pod Lipůvkou.
Od 20 hodin hraje k tanci i poslechu skupina Koridor.

Kalendář na rok 2013 provází kresby místních školáků.

" Koncert Čechomoru se uskuteční
v pátek 23. listopadu v místním Klubu.
Vstupné na kapelu, která hraje české,
moravské i slovenské lidové písně, je 350
korun. Začátek programu je v 18 hodin.

" Čtvrtý ročník Valašského podzimního závodu v moderní gymnastice
se bude konat v sobotu 24. listopadu
ve víceúčelové hale. V rámci Českého
poháru se představí závodníci z celé
České republiky ve společných skladbách s náčiním i bez něj. Začátek sportovního klání je v 10 hodin.
-ta-
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