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Knihovna rozšířila půjčovní dobu
V únoru to byl rok, co se stal Petr Fusek
knihovníkem ve Valašské Bystřici. Když
jsme si s ním loni v listopadu povídali, měl
spoustu plánů. Jak se mu je daří plnit?
" We b o v é
stránky knihovny
ve Valašské Bystřici svědčí o tom,
že se stále něco
u vás děje. Co
všechno pořádáte
v březnu, který je
tradičně měsícem
knihy?
Hned prvního
března
jsme
měli den otevřených dveří. A to až do 17 hodin, přestože
míváme v pátky jen dopolední provoz. Lidé
přicházeli a zajímali se, co máme na policích nového. Začali jsme totiž zveřejňovat
pravidelně v každém Valašskobystřickém
zpravodaji knižní novinky a možná i to je
důvod, proč přicházejí další zájemci. Pro
letošní rok jsme dostali z obecní pokladny
na nákup literatury 40 tisíc korun, takže je
průběžně už utrácíme.

rokem půjčuje šedesát až sedmdesát
knížek. Věnovali jsme jí historický román
Královský dar, jejímž autorem je Susan
Holloway Scott. Nejpilnější dětská čtenářka je Monika Přecechtělová ze šesté
třídy. Pro ni jsme vybrali dívčí román
Nadpozemská od Cynthie Handové.
" Jsou dnešní děti sečtělé?
Spolupracujeme s nimi už od předškolního věku. Třeba 18. března jsme
pro ty nejmenší připravili pár kvízů. Je

vidět, že pohádky znají, ale někdy nás
odpovědi i rozesmějí. Například na
otázku, co choval Rumcajs ve vousech,
dítě uvedlo, že to byly blechy… Ale
většina odpovědí byla správných. Tím,
že malí návštěvníci v doprovodu učitelek mateřské školy do knihovny pravidelně chodí, postupně přicházejí na
to, že pohádek je spousta a že mnohé
neznají. Přitom se zaměřujeme i na
oslavu tradičních svátků. Třeba nyní se
s mladšími i staršími dětmi věnujeme
Děti z mateřské školy si v knihovně namalovaly velikonoční zajíčky.
Foto 2x: Petr Fusek
velikonočnímu tématu. A 19. března
jsme s žáky páté a sedmé třídy probírali
bublinkový svět a sci-fi literaturu.
" Na webu začal letos fungovat on-line
katalog. Už ho čtenáři využívají?
Většinou se s ním zatím seznamují.
Podívají se, jaké knihy máme v nabídce,
a pak si pro ně přijdou. S registrací
však zatím váhají. Je to přitom výborná
služba, kdy se po zadání příjmení a čísla
průkazky seznámíte s aktuálním počtem
vypůjčených titulů, můžete si takto prodloužit i dobu vypůjčky nebo si nové
knihy rezervovat. Zatím si je ale mnozí
lidé raději prohlédnou na policích než
na internetu. Víte, zejména pro starší
občany je to také příležitost popovídat
si. I to patří k práci knihovníka.

" Na druhé straně jste ve Společenském domě U Pernických 8. března
uskutečnili výprodej vyřazených knih.
O jaké tituly šlo?
S výběrem mi pomáhali pracovníci
rožnovské městské knihovny. Jednalo
se o tituly, které byly poškozené nebo
dlouhé roky ležely v regále a nikdo
neprojevil zájem do nich nahlédnout.
A tak jsme je nabídli občanům za symbolickou cenu ve výši od jedné do pěti
korun. Utržili jsme zhruba 700 korun,
které použijeme na nákup nových
knížek.
" V měsíci březnu se obvykle vyhodnocují nejlepší čtenáři za uplynulý rok.
Dodržujete tuto tradici?
Ano. Z dospělých jsme odměnili Dagmar Bolfovou, která si pravidelně každým

Zaujalo nás

Nejmenší návštěvníci si rádi prohlížejí knížky v dětském koutku, který jim knihovník Petr Fusek vybudoval loni v létě.
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" Valašskobystřická knihovna od
letošního ledna rozšířila provozní dobu
z 18 na 22 hodin. Má otevřeno od pondělí do pátku, s výjimkou úterý. Jak pro
Spektrum Rožnovska uvedl Pavel Zajíc,
ředitel Městské knihovny v Rožnově,
je jen dobře, že se knihovna přizpůsobuje potřebám občanů a má čtenářsky
přívětivou provozní dobu. „Okolní vesnice čtyři dny v týdnu otevřeno nemají,

ZUBŘÍ

vždy to záleží na zvážení zřizovatele
knihovny, tj. obecního úřadu, kolik
hodin a dní v týdnu bude knihovna
svým čtenářům sloužit,“ dodal Pavel
Zajíc.
-MTAhttp://valasska-bystrice.knihovna.info

Zprávička
" V soutěži Zpěváček 2013 se 9. března
v Rožnově prezentovalo 32 interpretů
lidových písní z Rožnovska a Valašského
Meziříčí. Výborně si vedly děti z Valašské Bystřice: První tři místa ve věkové
kategorii 10 až 15 let získali Lukáš Adamec, Terezie Majerová a Kateřina Hošáková. Do dubnového oblastního kola
ve Valašských Kloboukách postupuje
i Veronika Stodůlková a jako náhradnici
porota jmenovala Terezii Martinátovou.
Všichni vítězové jsou členy folklorního
souboru Troják, jehož Trio a Duo obsadily první dvě místa i ve třetí soutěžní
kategorii věnované vícehlasému zpěvu.
-MTA-

! 571 759 711
www.valasskabystrice.cz

21. 3. 2013

Výstava tří generací: Vyšívání jehlou a dlátem
Výšivka se nesmazatelně zapsala nejen do historie Zubří, ale také do paměti obdivovatelů rukodělného umění jehlou vykouzlit na plátně křehkou krásu. Zcela nový
pohled však přináší výstava nazvaná Vyšívání jehlou a dlátem. Slavnostně bude zahájena ve čtvrtek 21. března v Muzeu na Petrohradě a představuje šikovné ruce členů
jedné rodiny, v níž je tradice bílého vyšívání udržována nepřetržitě již přes 100 let.
V této rodině se v roce 1955 narodil
Ladislav Bělunek, který nahradil jehlu
dlátem a bílé plátno voňavým dřevem.
Vrozenou šikovnost, trpělivost, smysl
pro detail a krásu pak začal přenášet
do úchvatných dřevořezeb, s kterými se
dlouhá léta zdráhal pochlubit. Konečně
dozrál čas a Ladislav Bělunek své dílo
představuje v plné parádě.
Při vyřezávání se inspiruje především
místní krajinou a krásou žen. Rok 2004
znamenal v tvorbě Ladislava Bělunka
jistý zlom. Tehdy se na základě svého
obdivu k secesi rozhodl pracovat podle
předlohy díla Alfonse Muchy Pozvání na
banket. Vzor vyřezával do lipového dřeva.

jako dítě navštěvovala školu Marie Schoberové a výšivka se stala jejím údělem,
láskou i živobytím. Pro svoji poctivou
a kvalitní práci, oceňovanou i v zahraničí, se jí dostalo od ministerstva kultury

v roce 1968 titulu Mistryně lidové umělecké výroby.
• Milada Bělunková patřila do generace
vyšívaček žijících v době, kdy význam
tohoto rukodělného umění začal upadat.

Jedinečnou barvu obrazu pak docílil hydrovoskovým nátěrem. Pro velký úspěch
mezi příbuznými a přáteli se nechal
Ladislav Bělunek inspirovat dalšími
Muchovými plakáty a svou tvorbu rozšířil o neméně zdařilé kusy, které tvoří
jádro výstavy. Do 21. dubna jsou k vidění
i rozpracované dřevořezby a ukázky prací
ze začátku 70. let minulého století.

Výšivka Jany Juřicové.
Nastoupila proto do Gumáren a výšivka jí
zůstala koníčkem, kterému se opět začala
naplno věnovat až v důchodovém věku.
V jejích rukou se zrodily desítky vyšívaných deček, kapesníčků a peřinek nejen
pro zákazníky ze Zubří. Pro její tvorbu
bylo typické, že nepřebírala vzory po svojí
mamince nebo ty, které si ženy stále předávaly dokola. Nejraději si sama vytvářela
vlastní návrhy.
• Jana Juřicová představuje třetí generaci
vyšívaček této rodiny. Její tvorbu v 2002
Ministerstvo kultury ČR ocenilo titulem
Nositel tradice. Od roku 1994 se živí
výhradně vyšíváním. Spolupracuje s Valašským muzeem v přírodě na rekonstrukcích
starých bílých krojových součástí, vyšívala
i rozměrné oltářní plachty. Zhotovuje
menší i větší pokrývky a kapesníčky podle
vlastních návrhů. Samostatnou kapitolu
tvoří nové uplatnění bílé výšivky v interiéru v podobě obrázků. Z mezinárodních
ocenění si nejvíce považuje dosažení prvního místa v soutěži vyšívaček Evropy
v roce 2009.
Lenka Přečková

100 let s výšivkou
Řezbářovy práce citlivě na výstavě
doplňují precizní výšivky jeho sestry
Jany Juřicové, maminky Milady Bělunkové a babičky Františky Holišové.
• Františka Holišová (1906-1979) již

Tajuplná Afrika je název besedy cestovatelské rodiny Márovy, která se
koná v rámci Akademie třetího věku
ve čtvrtek 28. března v 17.30 hodin
v Klubu Zubří.

! 571 757 051
www.mesto-zubri.cz
Ladislav Bělunek vyřezává další dřevořezbu podle obrazu Alfonse Muchy s názvem
Malířství.
Foto: MTA

Konečně přišel čas, kdy se Ladislav Bělunek rozhodl seznámit veřejnost se svými
pozoruhodnými dřevořezbami, jejichž výška se pohybuje kolem 1,60 metru.

