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Novì rekonstruovaná Rajka je hotelem i restaurací

(red)Kdy se øekne ve Valmezu slovo Rajka, vybaví
se pamìtníkùm restaurace, její otevøení v první
polovinì 70. let pùsobilo tak trochu jako zjevení.
Na svou dobu velmi moderní pojetí stavby samotné
i nabízených slueb.Velký prostor s témìø tøiceti
stoly plus salónek. A pøedevím výborná kuchynì,
a u vaøil Karel nebo Mirka, a rychlý personál, vychovaný jetì meziváleènými profíky- za vechny snad jmenujme Soòu Papoukovou, Tonièku Peèivovou a hlavnì vrchního Láïu Køíka, který by
bezpochyby obstál i u samotného Bohumila Hrabala.
Rajka pøekvapivì pøeila i v porevoluèní dobì a
vedla si velmi úspìnì, by o pár desítek metrù dál
od pùvodní budovy. Jan Kulajta z firmy Bonver, které
tato budova patøí, to vysvìtluje: Novou Rajku
v bývalém Domu slueb jsme otevøeli v roce 1997.
Po tom, co nás spoleènost Ahold, jakoto
provozovatel supermarketu Albert, poádala o rozíøení své prodejny, hledalo se øeení, jak zavedenou

restauraci Rajka zachovat. Naim majitelùm se
podaøilo koupit bývalý dùm slueb a pøetvoøit jej
na restauraci Rajka tak, jak jsme ji znali
posledních 20 let.
Posledních sedm let firma pøipravovala rekonstrukci celé budovy, která byla vzhledem k jejímu
technickému stavu ji nevyhnutelná. lo nejen o
peèlivou architektonickou a koncepèní pøípravu, ale
také o zajitìní nemalých finanèních prostøedkù,
které si tato stavba vyádala. Majitelé Bonveru pøili
s rozíøením nabídky o ètyøhvìzdièkové hotelové
sluby se zachováním oblíbené restaurace. Úvodní
fázi projekèních prací zajistil Meziøíèák Zdenìk
Kerekaniè (který mimo jiné øeil i projekt Krásenského pivovaru). Jeho projekt byl následnì
revidován a pozmìnìn architektonickým ateliérem
Archito z Prahy, specializovaným na hotelovou
výstavbu nejen po celé ÈR a reprezentovaný Ing.
arch. Chitovem.
(dok. na str. 2)

(red)Na základì spolupráce se slovenským mìstem
Partizánske by mìlo v letech 2019-2020 dojít k
zásadním úpravám v okolí zámku erotínù v celkové
hodnotì 6,4 milionu korun. Mìsto by pøitom mìlo
ze svého rozpoètu zaplatit pouze 15%, tedy zhruba
jeden milion. Zbytek budou evropské peníze z
operaèního programu INTERREG, celý projekt
dostal název "Peo a na bicykli za pamiatkami v
mestách Partizánske a Valaské Meziøíèí". Slovenská
strana, která je vedoucím partnerem projektu, by si
za svou èást dotace (nìkolikrát vyí) mìla vybudovat
cyklostezku.

Jádrem investice v naem mìstì bude zkulturnìní
svahu pod zámkem erotínù, vytvoøení vyhlídkové
terasy s posezením za Sýpkou, vybudování dvou
chodníkù od Beèvy k zámku, které naváou na ji
existující a vytvoøí s ním okruh kolem svahového
parèíku, to ve za 4,7 milionu korun. Doplòkovou
èástí pak bude vytvoøení expozice, zahrnující také
modely ronovského hradu, mìsta Valaského Meziøíèí a zámku erotínù, kopie portrétu Jana z Perntejna a jeho pøíbuzných, ale také tøeba bronzového
památníku perntejnsko thurzovské aliance
dohromady za necelý milion.
(dok. na str. 2)

U zámku erotínù vznikne park s vyhlídkovou terasou
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Rekonstruovaná Rajka je hotelem i restaurací U zámku erotínù vznikne park s vyhlídkovou terasou
(dokonè. ze str. 1)V koneèné fázi jsme
jetì nìjakou dobu ladili finální podobu interiérù prostøednictvím místního
ateliéru Kubla Architects, který reprezentuje rodák z Podlesí Ondøej Kubla.
Jak Ondra Kubla, tak Zdenìk Kerekaniè dlouhodobì spolupracují s naí
spoleèností na øadì dalích naich
projektù. Proces finálního vyladìní
této naí nemovitosti tedy probíhal nìkolik let. Jeliko se jedná o nemovitost
v naem rodném mìstì, chtìli jsme
vytvoøit opravdu nìco kvalitního, co
bude na dalí desítky let pro nás a nae
mìsto dobrou reklamou a ne pouhou
rychlokvakou," dodává Jan Kulajta. Rád bych podìkoval vem, se kterými jsme bìhem pøíprav i samotné realizace vedli jednání, a u to byli zástupci mìsta Valaské Meziøíèí nebo majitelé
okolních nemovitostí. Tato stavba je
citlivá v první øadì pro obyvatele pøilehlého bytového domu (Zaovská
169), take nae díky za vstøícnost a trpìlivost po dobu povolování a rekonstrukce patøí zejména jim.
Restaurace Rajka chce navázat na
svou tradici oblíbené obìdové restaurace nejen pro obyvatele mìsta. e
kuchynì a servis Jirky Ostøanského
stále táhne, ukázali zákazníci i pøi
jeho pøechodném pùsobení v bývalé restauraci U Klokana bìhem rekonstrukce.

Tento éfkuchaø se bude se svým týmem
snait slubami novì zrekonstruované
restaurace zlákat hosty také ve veèerních hodinách.
Valaskomeziøíèská firma Bonver ji
ve mìstì rekonstruovala øadu svých nemovitostí. V loòském roce to byl Krásenský pivovar jako soukromá aktivita
pana Poboøila, spolumajitele firmy, dále
je mono zmínit rekonstrukci zábavního objektu Rosy, areálu bývalého
Autodrustva na Vrbenské ulici (sídlo
firmy Elfetex) a nyní se tedy dokonèuje
objekt 4* hotelu Rajka. V následujících
letech firma plánuje zkulturnìní objektu
dìtské knihovny, která se v blízké budoucnosti pøestìhuje do prostor rekonstruovaného kina Svìt. Budova by mìla
být vyuita pro potøeby hotelu Rajka
(napø. konferenèní prostory) nebo
v duchu domu slueb s nabídkou kadeønictví, lékárny, drobných obchodních
prostor atp.V naem rekonstrukèním
hledáèku je také budova bývalé lékárny na ulici Svìrákova, kde se nachází
prodejna kol a cyklovybavení Valmezbike, zastoupená Kvìtoslavem Kováøem. Valmezbike je pro nás kvalitním
partnerem a rádi bychom objekt zkrálili a pokraèovali v jeho vyuití stávajícím zpùsobem, zakonèuje Jan Kulajta.
Restaurace i hotel Rajka budou
otevøeny 30. dubna.

(smo)V KZ se v pondìlí 16. 4. uskuteèní první roèník Veletrhu pracovních
pøíleitostí, na nìm se budou po celý
den prezentovat firmy z nejbliího
okolí a zájemcùm o práci budou pøímo
na místì podávat podrobné informace
o volných místech. Program bude
probíhat od 9 do 17 hod.p
Rozhodnout se oslovit konkrétní firmy za úèelem hledání nového, èi vysnìného zamìstnání je první a pro vìtinu
jeden z nejtìích krokù v kariéøe. Na
Veletrhu pracovních pøíleitostí se

proto zájemci setkají s konkrétními
zástupci firem Brose, Baur Formschaumtechnik, Robe, IST - Innovative
Sensor Technology, Schott - Glass Made
of Ideas, Charita ÈR, Lipoelastic Medical Products, Gumárny Zubøí, Tesco,
JDE - Jacobs Douwe Egberts, Lakovna
Hajdík, Nemocnice Valaské Meziøíèí a
Vsetínská nemocnice, MM Reality,
DEZA, PWO a Auto Kora. Ti jim pøímo na místì sdìlí ve ohlednì jimi nabízených míst a také poradí, co je tøeba
pro úspìné pøijetí splnit, èi ovládat.

(tzmu/red) I díky neúnavnému otevírání
tohoto tématu zastupitelkou Brouwerovou (PROVALMEZ) dolo k obratu
v záleitosti opravy budovy ZU na
Komenského ulici. Ta je v majetku
mìsta a zoufale ji delí dobu volá po
nutných opravách - výmìnì oken a
opravì fasády za celkových 3,6 milionu
korun. Tato èástka v pùvodnì schváleném rozpoètu nebyla, ale na dubnovém
zasedání zastupitelstva byla nakonec
jednohlasnì odsouhlasena. Zaèít s opravou by se mìlo hned zkraje prázdnin.
Finance na tuto akci byly pøesunuty
ze Z erotínova, kde mìlo dojít k
opravì vestibulu a rozvodù vody.
Vzhledem k tomu, e se pro tuto kolu
objevila monost provedení tìchto
oprav v pøítím roce v návaznosti na
hospodaøení s deovou vodou a realizaci
tzv. "zelené støechy", a to s výraznou
dotací, mohlo nakonec k uvedenému
pøesunu dojít.

Bylo by neastné teï provádìt rekonstrukci vodovodních rozvodù a do dvou
let do nich znovu zasahovat a uzpùsobovat potøebám deových rozvodù.
Proto jsme se po konzultaci s øeditelem
koly rozhodli projekt rekonstrukce vestibulu, který nemá navíc vztah k ádné
dotaci, pozdret a realizovat jej a spoleènì s projektem na hospodaøení s deovou vodou. Finance se tedy pro letoní rok uvolnily a my bychom je rádi dál
smysluplnì vyuili, a to právì na opravu
budovy základní umìlecké koly, vysvìtlil zmìnu v rozpoètu starosta Strínek.
Oprava ZU bude obnáet výmìnu
44 oken, protoe souèasná jsou
energeticky neúsporná a netìsní,
dokonce jimi profukuje. V návaznosti
na to budou vymìnìny parapety, opraveny klempíøské prvky, kompletnì
opravena fasáda a osazeny hroty proti
holubùm na øímsách východní fasády.

V KZ seuskuteèní Veletrh pracovních pøíleitostí

Peníze na opravu budovy ZU se nakonec naly

Eran S. Yuvana, Daniel Heller, Michaela ojdrová

(dokonè. ze str. 1) Vizualizace "ptaèího pohledu) na rekonstruovaný prostor pod
Sýpkou. Vlevo dole novì vybudovaná dládìná terasa, ne které budou umístìny
lavièky pro vyhlídku, vlevo nahoøe a vzadu dva nové chodníky do svahu.
Realizace uvedeného zámìru je o dotaci po krátké diskuzi schválili
podmínìna pøidìlením dotace, které je stejnì jako uzavøení dohody s mìstem
vak velmi reálné. Zastupitelé na svém Partizánske o realizaci projektu a jejím
dubnovém zasedání pøedloení ádosti zabezpeèení.

Mìsto musí vrátit 2,5 milionu korun
(red/tzmu)Kvùli pochybení mìsta pøi
vymezení cenového rozpìtí u vybraných poloek v interiéru, jako napøíklad
dveøe, dlaba a svítidla na akci rekonstrukce jiního køídla zámku erotínù vytvoøení Muzejního a galerijního
centra, musí Valaské Meziøíèí vrátit
10% z poskytnuté dotace, tedy 2,5
milionu korun. Souhlas s tímto vyslovilo
na svém dubnovém zasedání zastupitelstvo. Zároveò hodlá mìsto tyto peníze ale poadovat od firmy, která jej
na základì mandatorní smlouvy
zastupovala pøi zadávacích øízeních.
Tento postup byl zvolen v dobì zadávání stavby v roce 2014 za starostování
Jiøího Èásteèky. Ten se jako zastupitel
na zasedání zastupitelstva nedostavil,
take svým kolegùm nemohl podat
doplòující a upøesòující informace.
O vrácení uvedené èástky opakovanì
rozhodl Úøad regionální rady regionu
soudrnosti Støední Morava, protoe

zjistil pochybení na stranì zadavatele.
Èástka by mìla být splacena v tomto a
pøítím roce.
Tuto otázku jsme probírali v Kontrolním výboru a mùu poctivì øíci, e
mìsto udìlalo ve pro to, aby to pro
mìsto dopadlo co nejlépe, prohlásil v
diskuzi zastupitel Miroslav Krchòák
(ÈSSD). Na jeho slova reagoval starosta
mìsta Strínek (ANO): Je to skryté
riziko vech dotací. Kdykoli následnou
kontrolou i pøi sebevìtí snaze projekt
realizovat co nejlépe, bez jakýchkoli
chyb, mùe být nìkým najito nìco, co
bude následnì povaováno za chybu...
Získali jsme 25 milionù korun dotaci,
bohuel, a nemám z toho radost, musíme 2,5 milionu korun vrátit. Ale snaím se na to dívat tou optikou, e máme
opravený zámek a poøád jsme 22,5
milionu korun získali. Vìøím, e to byla
poslední chyba, kterou tady nìkdo
dokázal najít.

(tzmu)Pøes pìt tisíc mìstských domácností uetøilo v loòském roce za teplo a
teplou vodu. Vyplývá to z vyúètování
slueb provedené mìstskou spoleèností
CZT Valaské Meziøíèí s.r.o. V roce
2017 tato spoleènost prodala 198 000
GJ tepla a nájemníkùm vrátila ze
zálohových plateb více jak 15 milionù
korun.
Jsem rád, e se nám podaøilo cenu
tepla sníit, a to díky øadì úsporných
opatøení, modernizaci èi vyuívání
pièkových technologií. Stabilizace ceny
byla a zùstává naím strategickým cílem
i do budoucna, uvedl starosta mìsta
Robert Strínek (ANO). Cena tepla ve
Valaském Meziøíèí èinila v loòském
roce v prùmìru 455 Kè/GJs DPH.
Nabídnout odbìratelùm napojeným
na CZT konkurenceschopnou cenu za

GJ bylo naím zámìrem u pøi vstupu
na radnici na podzim 2014, dodal
Strínek s tím, e zájmem mìsta je
zajistit spotøebitelùm i do budoucna
nejnií cenu tepla a teplé vody v okolí.
Cenu tepla se spoleènosti CZT daøilo
sniovat poslední tøi roky, a to i pøesto,
e nìkterá jiná mìsta zdraovala.
Plánované zlevnìní tepla umonila
øada opatøení zvyující efektivitu výroby,
zlepení distribuce tepla a výrazné
sníení provozních nákladù spoleènosti.
Mezi ta nejvýznamnìjí opatøení, která
mají vliv na cenu tepla, patøí celková
nákladová optimalizace spoleènosti,
cena tepla od spoleènosti Deza, která
v souèasné dobì patøí k nejniím
cenám v Èeské republice, ale také
postupná modernizace soustavy CZT,
doplnil jednatel spoleènosti Josef Gába.

Teplo ve mìstì zlevnilo o 3,5 procenta
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O kronikách aneb Ètvrtstoletí Obelisku Odeel Ladislav Haiker, èlovìk víry a silné vùle
Pøi studiu historie na olomoucké univerzitì nám pøednáející vdycky
zdùrazòovali, jak dùleité byly a jsou pro poznání lidského dìní dobové kroniky.
Zvlátì pak ty, které zachycují události oèima souèasníkù, je se jich pøímo
úèastnili nebo jim byli nablízku - tedy nejvìrnìji. Jakmile se vzpomíná s odstupem,
zaènou se mnoit chyby a nepøesnosti. Jednak je lidská pamì nedokonalá a
druhak se do hodnocení s postupem èasu zaèínají ji promítat dalí aspekty napø.
aktuální politické dìní nebo zmìna spoleèenské atmosféry. Jen se podívejme na
to, jak jsme se jako národ dívali na prezidenta Havla pøed patnácti lety a jak nyní.
Na univerzitì byla pro mne lokální, regionální historie nezajímavou oblastí, o
budoucnosti svìta pøece rozhodují velké bitvy obrovských armád a ne arvátky
páru sedlákù. Poté, co mnì nevyly sny o archeologii, nejlépe té egyptské, jsem
pokukoval alespoò po velkých svìtových dìjinách, antice a raném støedovìku a
posléze se mùj zájem pøenesl na moderní, pováleèné dìjiny èeské, zvlátì 60.
léta. V té dobì by mì ani nenapadlo, e se jednou stanu kronikáøem svého druhu
a budu v podobì lokálního periodika zachycovat souèasné dìjiny svého rodného
mìsta. Protoe je-li nìèím Obelisk prvoøadì, pak je to právì specifická kronika
své doby. A nyní v dubnu uplynulo pøesnì 25 let od vydání prvního èísla.
Jako kadá kronika má i Obelisk své pøednosti a také nedostatky. Mezi ty první
patøí bezesporu dobrá informovanost, odvaha poutìt se do citlivých témat a
nést za to své dùsledky. K tìm druhým pak neduh vek kronik a kronikáøù, a tím
je fakt, e události jsou nazírány oèima jednoho kronikáøe, který má své názory,
své zdroje, svùj pohled na svìt a své zásady a hodnoty. Není a ani to nemùe být
obecnì objektivní pohled. Takový toti ve svìtì kronik neexistuje.
Ètvrtstoletí práce v periodiku Obelisk mì nauèilo, e není malých a velkých
bitev a není rozdílu mezi napoleonským kloboukem a slamákem vzbouøeného
sedláka. Vechno to jsou dìjiny a události, ty velké se skládají a vznikají z tìch
malých, tak jako má veletok svùj poèátek v horské bystøinì. A vechny stojí za
zaznamenání, nikdy toti èlovìk neví, jestli ák základní koly, který vyhrál
krajské kolo chemické olympiády, není budoucím nositelem Nobelovy ceny,
vítìz okresního turnaje v tenise pøítím pokoøitelem Wimbledonu nebo mladý
aktivní diskutér se starostou mìsta budoucím prezidentem zemì.
Psaní takové neoficiální mìstské kroniky v podobì titìného mìsíèníku je
kolotoè. Sotvae vydáte jedno èíslo, druhé u vám klepe na dveøe. Po èervnu je
hned prosinec a roky se mìní jeden za druhým, stejnì jako ivot, akorát mnohem
rychleji. Je to únavné a nìkdy èlovìk pochybuje, jestli to má vùbec nìjaký smysl,
tedy kromì toho, e vás to iví. Kdy se ale stane, e potøebujete dohledat
nìjakou informaci z minulosti, vezmete si anony a listujete v uplynulých roènících,
to se pak nestaèíte divit. Objevujete události a lidi, na které jste u zapomnìli,
divíte se, e od úmrtí toho èi onoho významného rodáka uplynulo u ne pìt let,
jak byste si tipnuli, ale rovnou deset, pøipomenete si prohláení místních politikù,
které èas dávno usvìdèil z podvodu na obèany a asnete nad tím, jak se z mladého
áèka, zmiòovaného v úspìích kol mezitím stala celostátnì známá osobnost.
A fotografie! Jak se èas na nás vech podepisuje a jak nás mìní. Osobnosti i mìsto
samotné. A jak to jsme schopni výraznì vidìt a z odstupu. Kdy pak anony se
starými Obelisky po nìkolika hodinách odloíte, vá pocit marnosti je pryè vytvoøili jste nìco, co dává smysl, co má hodnotu a co zùstává.
V loòském roce jsem si na ádost mìsta jako èetináø a dìjepisec vyzkouel i
práci kronikáøe oficiálního. Vzhledem k tomu, e pøedchozí vedení mìsta
nerespektovala zákon a mìstská kronika se nepsala, bylo tøeba nìkteré roky
zpracovat zpìtnì. Na mì vyly dva z konce minulé dekády. Práce to byla
zdlouhavá, nimravá a hlavnì pøi proèítání vech usnesení Rady a Zastupitelstva
mìsta místy i nudná, ale i tak jsem si jí uil. Dostal jsem za ni i zaplaceno, by se
hodinová sazba pøi propoètu nevyplhala ani na odmìnu pomocného stavebního
dìlníka. Pøesto jsem za ni vdìèný, nebo jsem si ovìøil i z jiné strany, jak dùleité
je zaznamenávat i na první pohled nedùleité informace. A pøi ètení nìkterých
usnesení v kombinaci s dneními informacemi jsem pochopil, proè se mìstské
byty prodávaly tak èi onak, proè se výbìrová øízení zadávala zrovna takovým
zpùsobem nebo proè byl do té èi oné funkce jmenován právì ten èlovìk. Se
správnými informacemi toti události èasem do sebe zapadají a zaèínají dávat
smysl. Proto jsou informace tak nebezpeèné a proto je patní politikové vude
na svìtì tak rádi potlaèují, pro padouchy je toti vdycky nejvýhodnìjí, kdy
se rychle zapomíná. A kdy nejde zapomenout, tak alespoò pravdu co nejvíce
zkreslit.
Ètvrtstoletí je na jedny lokální noviny dlouhá doba. Moná je Obelisk vùbec
nejstarím kontinuálnì existujícím plnì soukromým periodikem v zemi, urèitì
ale jedním z nejstarích. Rád bych za tìch pìtadvacet let podìkoval pøedevím
Vám, ètenáøùm, kteøí jste nás èetli, psali nám, reagovali a spolupodíleli se na jeho
podobì. Stejnì tak bych rád podìkoval vem, kdo do Obelisku za tu dobu pravidelnì
pøispívali, a e jich je u pìkná øada. S díky a vdìèností musím zmínit alespoò
Jiøího Demela, Jindøicha Janouka, Irenu Brouwerovou, Jindru Kudlíka, Josefa
Kramáøe, Jindøicha Zetì a mnoho dalích. Vy vichni jste se podíleli na tom, e
malá velká lokální historie naeho milovaného Valmezu z konce druhého a
zaèátku tøetího milénia bude zaznamenána pro budoucnost.
A na závìr jetì jedno zvlátní podìkování - své enì Janì, spolehlivé redaktorce
a jazykové korektorce, za její pomoc a e byla od poèátku u toho.
Vá Marek Irgl

Zpráva o smrti Ladi Haikere mne
zaskoèila, stejnì jako tolik jiných lidí.
Nemohu øíct, e bychom byli dobrými
pøáteli, ale vzájemnì jsme o sobì od
listopadu 1989, kdy jsme se poznali a
kdy Laïa patøil k nejuímu okruhu
lidí, kteøí v naem mìstì demontovali
komunismus, dobøe vìdìli. V den jeho
pohøbu bylo centrum mìsta ucpáno
automobily, tolik lidí se s ním pøijelo
rozlouèit. Bude citelnì chybìt. M.Irgl
Narodil se 22. kvìtna 1960 v Brnì
jako 4. z 5 dìtí. Studoval na SP
elektrotechnické v Brnì, poté absolvoval VUT. V roce 1984 nastoupil
do podniku Urxovy závody, dnení
DEZA, jako projektant elektro.
Vzápìtí po listopadu 1989 se stal
pøedsedou odborové organizace, posléze personálním øeditelem. Jeho práce byla èasovì nároèná, ale velmi jej
uspokojovala a naplòovala. V závìreèném období jeho ivota mu pomáhala zvládat tìkosti spojené s nemocí a vìnovat se tomu, co mìl rád.
Poté, co podnik DEZA vstoupil
spolu s mìstem do místního tenisového oddílu a stal se jeho hlavním
sponzorem, byl jmenován jeho prezidentem a jednatelem.
Vdy ho pøitahovali lidé a jejich
osudy. V kadém z nich objevoval to,
èím se liili od ostatních, v èem byli
výjimeèní a inspirativní. V kadém
se snail vidìt to dobré, umìl velmi
dobøe naslouchat, vude íøil dobrou
náladu a ujitìní, e problémy jsou
mnohem mení, ne se zdají, a e je
lze velmi dobøe zvládnout.
Velmi dùleitou etapou jeho ivota
bylo období strávené na táboøe Radost
v Orlických horách, kam jezdil nejprve jako táborník, posléze jako
vedoucí a kde i poznal svou budoucí
manelku Zuzanu. Po svatbì v roce
1984 se manelé usadili ve Valaském
Meziøíèí. Postupnì pøili na svìt
Bìtka, Vojta, Vaík, Zuzanka a Ladík.
S dìtmi Laïa rád trávil vechen svùj
volný èas. Velmi rád je brával na rùzné
výlety, èundry pod stan, výjezdy na
kolech, lyování, bìkování i ná-

moøní výpravy - a to poté, co ve svých
50 letech úspìnì absolvoval kapitánské zkouky.
Svùj ivot opíral o hlubokou víru,
kterou také pøedával svým dìtem a
lidem, s nimi se setkal.
S touto vírou také pøijal svou nemoc.
Ani v této tìké situaci se nevzdával,
vdy se snail bojovat a hledat cestu i
tam, kde jiní by ji rezignovali. Proto
se také rozhodl bojovat s nemocí 42
denním postem a následnì také 1200
km dlouhou pìí poutí, zvanou Camino, z Málagy do Santiaga de Compostella. Ale nebylo to jeho první Camino.
V roce 2015 se vydali se Zuzkou na
800km dlouhé Camino Francés vedoucí od francouzských hranic do Compostelly podìkovat spolu za Boí
pomoc pøi úspìné operaci nádoru ne
levé noze. Druhá pou z jihu panìlska
byla rozhodující pro jeho vyrovnání
se s budoucím vývojem tìké nemoci.
Kdy se vrátil z pouti, øíkal, e ve má
svùj èas a e nael, co hledal.
Díky jeho humoru, snaze nikoho
neobtìovat svými problémy a zlehèovat svou situaci si lidé kolem nìho
ani neuvìdomovali, jak váný je jeho
zdravotní stav a jak rychle nemoc
pokraèuje. V posledních mìsících ji
kvùli velkým bolestem nemohl spát, i
v tìchto chvílích se vak snail nedávat na sobì nic znát, modlil se a
trpìlivì své bolesti snáel. Do poslední
chvíle byl plný ivota, plnì zapojený
do ivota rodiny i dle moností do
plnìní pracovních úkolù. Zemøel 14.3.
(ze smuteèní øeèi zetì Pavla Juránka)

Pøístup k novému obchodnímu centru je nevyhovující
Doèkají se obèané snadnìjího pøístupu k novému obchodnímu centru?
S dávkou nadìje jsem si pøeèetl redakèní úvodník bøeznového Obelisku,
týkající se dalího kroku v øeení mj. i
areálu bývalé Køianovy pily - i kdy
to zøejmì jetì pár let potrvá.
Podstatnì rychlejí a jednoduí by
vak mohlo být odstranìní nepochopitelného zámìru projektanta maximálnì znesnadnit pøístup obyvatel
Meziøíèí a Krásna k novému obchodnímu centru. Jediný pøístup je orientován a v severozápadním výbìku
areálu - co je jistì výhodné pro cestující
od vlakového nádraí.
Avak pro obèany mìsta - a ji z
jiní strany ulice U Apolla, z východní
strany od Seifertovy ul., nebo od
severní Nádraní ul. - jakémukoli

pøístupu zabraòuje plot! V únoru byla
jeho èást u hokejky povalena - ale brzy
opìt vztyèena. V bøeznu nìkdo na severní stranì odsunutím koncové èásti
drátìného plotu (u pokraèujícího døevìného) vytvoøil ilegální kvíru a tím alespoò pøes hlínu - pøístup umonil. By
jen ze severní Nádraní ul., kde ji ta
zacházka k jedinému vstupu u kruhového
objezdu není tak obtìující.
Mimochodem tìko pochopitelné je
i neukonèené øeení asfaltových
(pøístupových?) silnic v areálu, kde
východní vìtev konèí u plotu a severní
(k Nádraní ul.) v trávníku.
Chci vìøit, e se obèané v Obelisku,
nebo mìstském Zpravodaji od kompetentních pracovníkù dozvìdí vyøeení
této nesmyslné situace.
Belica
INZERCE
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"Valmezáky jsem si oblíbil, cítím se mezi svými"
Hovoøíme s Ing. Josefem Gábou,
jednatelem mìstské spoleènosti CZT
Valaské Meziøíèí, s.r.o.
Pane inenýre, letos uplynou tøi roky
od vaeho nástupu do funkce jednatele
spoleènosti CZT Valaské Meziøíèí s.r.o.
Èím jste se zabýval pøed nástupem do
této pozice?
Na VUT Brno jsem vystudoval obor
Kotle, turbíny, energetické stroje a
zaøízení a od 1974 pracuji v energetice. Zaèínal jsem jako topiè, strojník.
Po dvou letech vedoucí smìny na teplárnì Zlín jsem pøeel na funkci vedoucí údrby závodu (výroba tepla,
elektøiny a distribuce energii). Øídil jsem
nìkolik let 150 pracovníkù a od 1990
jsem byl jmenován øeditelem závodu.
V teplárenství jsem pracoval 20 let v
øídících funkcích jak ve Zlínì, tak i v Plzni, Ústí nad Labem a Chropyni. Dalích
5 let jsem pracoval ve spoleènosti ÈEZ
v dceøiné spoleènosti ÈEZ Teplárenská
a.s. Za mùj aktivní pøístup k budování a
rozvoji teplárenství v ÈR mne Teplárenské sdruení ÈR ocenilo Cenou
Prof. Lista (zakladatel a tvùrce koncepce energetiky v 1.republice). Zkrátka, celý svùj profesní ivot jsem vyrábìl
teplo a elektrickou energii a zajioval
její distribuci tìm, kdo ji potøebovali.
Vy jste do funkce nastupoval v období
velkých zmìn, vìtinu z nich jste uvádìl
do ivota. O jaké zmìny se jednalo? A
jak je hodnotíte s odstupem?
V dobì mého nástupu mìlo CZT ètyøi
spoleèníky a Spoleèenskou smlouvu na
hranì zákona. Prvotnì bylo potøeba
sladit názory spoleèníkù na fungování
spoleènosti CZT a pøipravit Spoleèenskou smlouvu v souladu s platnými zákony tak, aby bylo mono bez problémù
po dohodì spoleèníkù prodat podíly
mìstu Valaské Meziøíèí, které by se
stalo 100% majitelem CZT. Do roka
od mého nástupu se to podaøilo.
Jaké mnoství domácností a firem
dodávkami tepla v souèasné dobì
pokrýváte? Roziøuje se jejich poèet
nebo sniuje?
Zajiujeme dodávky tepla a teplé
vody do více ne 5 000 bytù, 12 základních kol a kolek, dále 4 støedním
kolám a témìø 20 firmám. Díky naí
stabilní a pøijatelné cenì tepla nedochází

kové náklady se pak rozdìlují v pomìru
podle výroby el.energie a tepla. Tím
pak náklady na teplo napø. nejsou
100%, ale jen cca 60 % a teplo z takového zdroje, spoleèná výroba tepla a
el.energie je pak levnìjí. Podobnì se
rozdìlí i fixní náklady a výsledkem jsou
nií výrobní ceny el. energie a tepla.
Podobnì je to i s distribucí. Dalí faktor
je, e vyí prodeje rozdìlí náklady na
vìtí mnoství GJ. Z toho vyplývá, e
odpojováním zákazníkù se pak mírnì
zvyují ceny vem ostatním a noví
odbìratelé sniují cenu i vem ostatním.
Odbìratele nejvíce zajímá asi cena
tepla. Na èem tato cena záleí? Jak se
vyvíjela od vaeho nástupu a jak její
vývoj bude vypadat dále?
Cena tepla je ve Valaském Meziøíèí
dána a odvíjí se z ceny zemního plynu
na burze. Pro velký odbìr jak DEZY,
k odpojování naich zákazníkù. Cena tak i CZT, je pøi sjednávání koneèných
tepla za poslední tøi roky klesla o více cen dùleitá mnostevní sleva, kterou
nì 100 Kè/GJ a v roce 2017 jsme se v naem regionu z malých, individus prùmìrnou cenou dostali na 455 Kè/ álních zákazníkù nikdo nemá. Toto je
GJ, vèetnì DPH. Pro dalí roky je dùleitý faktor. Dalí parametr je
pøedpoklad tuto cenovou hladinu udret. Pracovat s péèí øádného hospodáøe.
Jak veliká jste firma - kolik lidí se Jeliko CZT nyní 100% vlastní mìsto,
je v zájmu mìsta spokojenost odbìravlastnì o distribuci tepla stará?
Spoleènost CZT má hrubý roèní obrat telù, nikoliv zisk za kadou cenu. Proto
90 a 100 mil. Kè. Je to velká firma i nákladový management je podøízen
nebo malá ? Zhruba 80 % této èástky je heslu: Chceme mít spokojené odbìnákup tepla od spoleènosti DEZA a ratele, obèany mìsta. Utrácejme jen
20% jsou zbývající náklady na opravy, tam, kde je to nezbytnì potøeba pro
údrbu, revize a ostatní nezbytné nákla- zajitìní bezporuchového provozu.
dy na provoz spoleènosti. Nákladové Mìsto je lepí majitel, ne soukromá
poloky pak kontroluje Dozorèí rada, osoba, které jde hlavnì jen o zisk.
Nyní k cenì tepla v dalích letech.
jmenovaná mìstem Valaské Meziøíèí.
Také pravidelnì, ètvrtletnì, skládáme Osobnì nevidím dùvod pro zdraování.
Systém CZT je v dobré kondici a cena
úèty Radì mìsta.
Ve spoleènosti pracují dva technici, tepla by mohla dlouhodobì mírnì
kteøí zajiují provoz soustavy. Dispe- kolísat nahoru i dolu kolem ceny 460
èink a vlastní provoz jetì zajiují nai Kè/GJ vèetnì DPH. Je to tvrdý pøíslib,
ètyøi elektrikáøi a mechanici zároveò. e nebudeme zdraovat, ale vím, co
Úèetnictví a obchodní agendu dìlá eko- øíkám.
Cena tepla obsahuje sloku, která se
nom a úèetní. Celkem tedy máme jen 8
zamìstnancù. Já osobnì nejsem zamìst- odvíjí od poètu odbìrných míst.
nanec a mám smlouvu o výkonu funkce Existuje nìjaký plán, jak jejich poèet
jednatele CZT. Náklady na mùj plat ne- roziøovat nebo naopak zabránit tomu,
aby se odbìratelé odpojovali? Existuje
jsou souèástí ceny tepla.
V èem je teplo z centrálního zdroje nìjaké strategie pobídek napø. pro nové
stavebníky a firmy?
jiné ne z jiných zdrojù?
Poslední roky se nikdo významný neJde o to, e velký zdroj, v naem pøípadì DEZA, vyrábí z jednoho GJ v palivu odpojil a my se ji tøetím rokem zamìjak teplo tak i elektrickou energii a cel- øujeme na nové odbìry a nové zákaz-

níky. Nový odbìratel, podle mnoství
odebraného tepla, mùe dostat nadstandardní podmínky. Nevidím dùvod, proè
by ne. Nae spoleènost aktivnì vyhledává a tipuje, kde bychom mohli pøipojit
nového odbìratele, kdy to bude pro
obì strany výhodné. Ji jsem uvedl, e
více prodaných GJ znamená i stabilizaci
ceny tepla pro ostatní odbìratele. Nae
filozofie je cesta rùstu, nikoliv stagnace.
Rozvodná soustava - to je obrovský
majetek. kdo se stará o jeho správu a
co tato správa zahrnuje?
CZT a jeho horkovodní rozvody
vèetnì pøedávacích stanic tepla mají
hodnotu cca 260 mil. Kè. Naím úkolem
je provozovat soustavu bezpeènì, spolehlivì a dlouhodobì. Proto preventivnì kontrolujeme kvalitu vody v soustavì, tlaky a obìh vody v potrubí, jako
i úniky vody, doplòování vody, lokální
korozi atd. Preventivnì se zamìøujeme
na kritická místa, kde kontrolu provádíme èastìji. Osobnì si myslím, e soustava má pøed sebou jetì dvì, tøi desítky
let bez významného rizika. Pak bude
zapotøebí jednotlivé vìtve postupnì
obnovovat.
Co spoleènost pro nejblií období
pøipravuje z pohledu investic, údrby a
vùbec vztahu k zákazníkùm?
K 1.1.2018 jsme od ST Servisu pøevzali 10 lokálních kotelen, které nyní
provozujeme a v blízkých letech zde
bude potøeba náhrada zastaralých kotlù
na ZP novou technologii kondenzaèních kotlù. Podobnì se chceme
zapojit do rekonstrukce vytápìní
tenisové haly, moná i vytápìní nové
tenisové haly, pokud se bude stavìt.
Velký potenciál rozvoje vidíme v nové
velké sportovní hale, kterou se chystá
realizovat Zlínský kraj ve spolupráci
s mìstem Valaské Meziøíèí. Moností
rozvoje je více, ale nechci pøedbíhat
dobu. My, CZT jsme pøipraveni, monosti monitorujeme a uvidíme.
Jak se Vám líbí práce ve Valmezu ?
Za ty tøi roky, co jsem zde, jsem si
mìsto i Valmezáky oblíbil. Opravdu
oblíbil. Jsem upøímnì rád, e jsem zde,
a zaèínám se cítit, e jsem mezi svými.
Díky za monost mou profi karieru konèit zde v mìstì mi oblíbeném a pøátelském.
Dìkujeme za odpovìdi. red.

(smo)V Kulturním zaøízení se pøipravuje dalí roèník meziøíèského Majálesu,
který se letos uskuteèní v sobotu 5.
kvìtna. V pøedveèer festivalu navíc vystoupí slovenská kapela Horkýe Slíe
na II. nádvoøí zámku erotínù. Vstupenky na obì akce i jejich kombinace
jsou k dostání ji nyní.
V areálu zámku erotínù se uskuteèní
ji sedmý roèník Majálesu, který letos
pøinese jednodenní festival plný
rùzných hudebních ánrù. Pøipraveny
budou ètyøi stage nabité skvìlou hudbou,
odpoèinková zóna, spousta zábavy, jídla
i nápojù. Organizátoøi samozøejmì
myslí také na pøípadnou nepøízeò poèasí, pøi ní se pøípadnì venkovní scéna
pøesune do velkého sálu KZ.

A na koho se letos mohou návtìvníci
tìit? Hlavní scénu ovládnou, na èeské
hudební scénì ji známí Light&Love se
svým líbivým popem, vìtina urèitì zná
jejich nejvìtí hitovku Blueberry Sky
z roku 2013, po ní následovalo nìkolik
dalích úspìných písní, a èeská thrashrocknrollová kapela Hentai Corporation, která je známá svými kontroverzními vystoupeními, které vak oplývají
výjimeèností a skvìlým vokálem excentrického Radka karohlída. Nebude
chybìt kapela Exit Empire a ve
odstartuje set energické rockn rollové
bandy øíkající si COX&VOX z Plznì.
Ètveøici vystoupení ve sklepení Mklubu zahájí projekt mladého producenta Sama tefance nazvaný Bulp,

Fred Madison a nová krev slovenské
rapové scény Fobia Kid.
Jako v minulých roènících si návtìvníci zapaøí na Elektro Stage, kde se
postupnì za mixáním pultem vystøídají
DJ Jungleman, B2B, DJ Petr Charvát,
DJ Orbith, DJ David Steiniger a DJ Cimy.
Alternativní stage obsadí Matyá
Juøíèek, David Kozák a Zdenalele.
V pøedveèer Majálesu se uskuteèní
open air koncert slovenské kapely
Horkýe Slíe a kapely Band-a-Ska.
K dostání jsou v pøedprodeji samostatné
vstupenky na sobotní program Majálesu, samostatné vstupenky na páteèní
koncert Horkýe Slíe a také výhodná
vstupenka zahrnující oba dny.Více na
www.kzvalmez.cz

Meziøíèský Majáles nabídne Light&Love i Hentai Corporation

INZERCE

Light&Love

v nìm se mísí melodické linky, razantní rytmy a melancholické motivy.
Následovat bude mezinárodnì uznávaná
kapela Ghost of You, kterou mohli
Meziøíèané poprvé slyet pøed dvìma
lety na zakonèení Muzejní noci.
Tentokráte pøivezou dlouho oèekávanou studiovou desku Black Yoga.
Zahraje také dobøe známá místní kapela
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Ze ivota meziøíèských kol První místo pro malíøe ze SPS

Velikonoèní program Z Salvátor
V pátek 23. bøezna se dìti kolní
druiny Z Salvátor doèkaly øemeslného
programu na téma Velikonoce, který
byl pøichystán v zámku Kinských.
V první èásti programu si dìti rozdìlily
ji pøedem pøipravené tìsto a z nìj
válely a tvarovaly ptáèky. Kadý si svùj
hotový kousek oznaèil a uloil na plech,
kde se jetì pøed samotným peèením
potøel rozlehaným vajíèkem. Mezitím,
ne to v zámku krásnì zavonìlo, si dìti
pro sebe vybraly to nejkrásnìjí z nabídky rùznobarevných vajec a usedly ke
stolu k tvoøení. Vosk ve stojáncích, který rozehøívaly èajové svíèky, byl pøipraven pro velijaké zdobení, a vìøte, e
za chvilku to byla úplná umìlecká díla.
K dokonèené kraslici si dìti odebraly
svou upeèenou dobrotu a cestou domù
si na ní spokojenì pochutnávaly.
Lenka Karolová, Magda Krupová

Letoní zima pøála i dìtem 1. stupnì Z Masarykova. V týdnu pøed jarními
prázdninami se pro nì uskuteènil lyaøský výcvik. Na svahu ve Veselé se i ti, kteøí
stáli na lyích úplnì poprvé, nauèili lyovat. K nadení a dobré atmosféøe pøispìl
i skvìlý tým veselského vleku a sportovnì zdatných pedagogù ze Z Masarykova.
Dìti si tyto dny náramnì uily a u teï se moc tìí na pøítí zimu! Vlasta Mìrková

Takové umístnìní si pøivezli áci meziøíèské prùmyslovky z celorepublikové soutìe mladých uèòù, která se
konala 8. - 9. bøezna na Výstaviti Praha
v Holeovicích v rámci výstavy Památky - Muzea - Øemesla 2018. Soutì byla organizována Cechem malíøù,
lakýrníkù a tapetáøù ÈR, soutìního
klání se úèastnilo celkem osm dvouèlenných drustev z celé Èeské republiky.
Soutì byla tematicky orientována v
duchu památek, soutìící provádìli
imitaci døevin - fládrování, imitaci mramoru, 3D stínování a iluzivní malbu
plastických øíms pomocí techniky
linkování. Soutì hodnotila odborná
porota sloená z odborníkù z firem a
Cechu malíøù, lakýrníkù a tapetáøù ÈR.
Dùraz se kladl zejména na provedení
linkování øímsy, namíchání odstínù,
barevné ladìní, hodnovìrnost imitace
mramoru i døevin, celkové provedení
3D stínování, èistotu díla a rozmìrovou
pøesnost zadaných objektù.
Výe uvedené parametry nejlépe ze
vech splnili áci tøíletého uèebního
oboru Malíø, lakýrník a dekoratér a
obsadili tak první místo v soutìi. Meziøíèskou kolu reprezentovali na soutìi

dva áci, a to Lucie Luovjanová a Tomá Pudich. Hodnotící odborná porota
vyzdvihla u tìchto ákù zejména celkové provedení zadání a hodnovìrnost
zadané imitace mramoru a døevin.
Úspìní áci získali hodnotné ceny od
sponzorù soutìe.
Nai áci tak navázali na dlouholeté
výborné výsledky svých pøedchùdcù ve
vyuèovaném uèebním oboru Malíø,
lakýrník a dekoratér. Za úspìchy ákù
stojí pedagogové koly pan Pavel
Kuèera a Ing. Alena Tvrdoòová. Oba
mají velkou zásluhu na tom, e do døíve
výluènì chlapeckého oboru se pøichází
vyuèit èím dál více dìvèat. Ta jsou ve
srovnání se svými spoluáky vìtinou
peèlivìjí a mají lepí cit pro barvy.
Vzhledem k tomu, e uèebních oborù
vhodných pro dívky je dost málo, èeká
na nae absolventky velmi zajímavá
pracovní kariéra. Mnoho malíøek dnes
potkáte v Rakousku nebo v Nìmecku,
komentuje skvìlý výsledek øeditelka
koly J. Mikulátíková. Také stojí za
pøipomenutí, e zmínìný tøíletý uèební
obor je podporován Zlínským krajem
formou ákovských stipendií.
Mgr. Miroslav Barabá, zást. øeditelky

U se tì jaro nemùeme doèkat,
volali áci 4.A tøídy, kdy se vydali po
toku øeky Beèvy, aby se
rozlouèili se zimou.
V hodinách výtvarné
výchovy si vichni vzájemnì pomáhali pøi výrobì Maøákù a vyuívali své bohaté výtvarné
fantazie. Loutky se dìtem opravdu povedly,
vechny se vesele usmívaly, pøestoe teplomìr
atakoval zimní teploty.
21. bøezna jaro nejen
v kalendáøi pøece jen pøilo a pøineslo tolik oèekávané sluníèko. Pøejeme i vám veselý úsmìv

Vestranný harmonický rozvoj ákù,
zdravý ivotní styl a bezpeènost jsou
hlavní témata besed, které v minulých
týdnech absolvovali áci Z Vyhlídka.
Pod vedením Lenky Pchálkové
z Centra pro rodinu Jitøenka Hranice
besedovali áci prvního i druhého
stupnì.
áky 1. roèníku zaujalo téma Já a
moji kamarádi, které bylo zamìøeno
na vzájemnou pomoc dìtí mezi sebou.
2. roèník besedoval na téma Mluvíme
a nasloucháme, a pøitom se rádi
máme. Prùvodci jim byly loutky Anièky
a Honzíka. 3.roèníky se pro zmìnu uèily,
jak zacházet s emocemi, jak dávat
najevo své pocity v tématu Mylenky a
vztahy, prozradila metodièka prevence
Z Vyhlídka Alena Elerová. Stranou
nezùstala ani aktuální témata týkající

se svìta médií.  áci 4. roèníku se
v tématu Moje vzory, moje chování
dotkli hrdinù, popøemýleli nad tím, co
vede k úspìchu a neúspìchu. V 5.
roènících se probíralo téma Bezpeènost
na internetu, kde se dìti dozvìdìly o
výhodách a nevýhodách uívání
sociálních sítí, doplnila Alena Elerová.
Zajímavé besedy absolvovali také áci
vyích roèníkù. áci 6. roèníku hledali rovnováhu v sobì samých v tématu
Kompas v nás. 7.roèníky pracovaly
s emocemi, s vyjadøováním pocitù v tématu Emoce, a jak si s nimi poradit.
áci 8. roèníkù mìli téma Osobnost a
pøizpùsobování druhým, pøemýleli a
diskutovali o vzájemných vztazích, o
tvorbì vlastního názoru a pohledu na
druhé, uvedla Alena Elerová.
Mgr. Ale Linduka

Z Masarykova vzpomíná na lyák

Vítání jara na Z erotínova Beseda o ivotním stylu i bezpeènosti na Z Vyhlídka
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Recitátorskéhvìzdièkynaerotíncezazáøily Plyáci z Vyhlídky pomohou dìtem pøi nehodách

Ve ètvrtek 8. bøezna probìhlo v prostorách KZ a M klubu okrskové kolo
Pøehlídky dìtských recitátorù, kterou
kadoroènì v tuto dobu vyhlauje
ARTAMA Praha. Organizátorem soutìe je Støedisko volného èasu Ronov.
První vystoupení vech naich zúèastnìných recitátorù bylo velmi pìkné.
Pøineslo i první úspìchy, toti postup
do okresního kola. Z 1. kategorie ( áci
2. a 3. tøíd) se umístila na krásném 2.

místì Adéla Suchánková z 3. A. Ve 2.
kategorii ( áci 4. a 5. tøíd) obsadila 3.
místo Zuzana Nejezchlebová z 5.A. A
ve 3. kategorii ( áci 6. a 7. tøíd) získala
nejlepí ocenìní, tedy 1. místo ákynì
6. B Vendula Kamlarová.
Tyto recitátorské hvìzdièky tedy postoupily do okresního kola soutìe, které
se konalo v úterý 20. bøezna v Ronovì
p. R. I zde zaznamenala nae kola dalí
krásná umístìní. Adéla získala 1. místo,
Zuzka 2. místo, co znamená u obou
postup do regionálního kola v Uherském Hraditi, které se uskuteèní 17.
dubna, a Vendula pìkné 3. místo.
Velkou radost nám udìlala i dìvèata
Elika a Dorota Pøíleská ze Z Køiná,
která ji druhým rokem pravidelnì
navtìvují ná recitaèní krouek.
V okrskovém kole získaly obì sestry
pro svoji kolu ve 2. a 4. kategorii 1.
místa a v okresním kole pak Elika
vysoutìila rovnì 1. místo a postup,
Dorota se umístila na krásném 3. místì.
Vem moc gratuluji a pøeji úspìchy i v
dalích soutìích.
Za Z erotínova Mgr. Jana Krková

V pátek 2. bøezna probìhlo na Gymnáziu Frantika Palackého okresní
kolo Chemické olympiády
kategorie D pro áky Z a
víceletých gymnázií. Letoní 54. roèník této oborové soutìe byl zamìøen
na vybrané kovy a jejich
slouèeniny. Okresního kola
se zúèastnilo celkem 17
ákù ze tøí gymnázií a 5
základních kol. Soutì
mìla, ostatnì jako vdy, dvì èásti teoretickou a praktickou. Nai áci si
u v teoretickém testu vedli výbornì,
ale v laboratorní èásti doslova zazáøili
a v koneèném souètu bodù obsadili
vechna tøi pøední místa! Linda Lattová
zvítìzila, Tomá Bobek se umístil na
2. místì a Magda Matutíková na 3.
místì. Vichni tøi si tak vybojovali
postup do krajského kola, které probìhlo 21. bøezna ve Zlínì.
Zde se selo 12 nejlepích øeitelù

okresního kola a o tom,
e to byli opravdu ti
nejlepí, svìdèí i to, e se
vichni soutìící stali
úspìnými øeiteli i kola
krajského. O to více nás
tìí, e v takto nebývale
tvrdé konkurenci nai
chemici znovu uspìli a
prokázali tak své skvìlé
znalosti a laboratorní
dovednosti. Linda Lattová se umístila na 2. místì
a Tomá Bobek na 3. místì, pøièem od
vítìzství je dìlil pouze 1 bod. Magda
Matutíková osadila 8. místo a i ona
má mùj velký respekt za zpùsob, jakým
se na chemické soutìe byla schopna
pøipravit a své znalosti prokázat. Vdy
jejími konkurenty byli pouze studenti
víceletých gymnázií.
Jsem na Magdu, Toma i Lindu opravdu
hrdá a za reprezentaci Z afaøíkova i
naí práce jim moc dìkuji.
Mgr. Jana Veselá, uèitelka chemie

Dalí letoní úspìchy naich chemikù!

(lin)Pøíval plyových hraèek pomùe
dìtem v nouzi. kolní druina Z Vyhlídka se úspìnì zapojila do sbírky
plyákù, kteøí pomáhají dìlat radost
dìtem napøíklad pøi dopravních nehodách, poárech nebo ivelných pohromách. Únorová sbírka byla souèástí
celorepublikové akce HZS pomáhá.
S mylenkou motivovat dìti k pomoci oslovily své áky vychovatelky Andrea Müllerová a Romana Kachtíková.
Do akce se zapojila vechna oddìlení.
Plyovou hraèku mají dìti spojenou s
pocitem bezpeèí a domova. Plyák v

rukou dítìte tak odvede pozornost od
mimoøádné události. Pøíval hraèek byl
neèekaný a pøekvapil nejen nás
vychovatelky, ale i samotné patrony naí
sbírky. Manaerka prevence paní
Monika Zajícová a pan Pavel Kachtík
z Mìstské policie si do naí druiny pøili
pro hraèky osobnì, uvedla vedoucí
vychovatelka Olga Nejedlá.
Dìti a vychovatelky druiny Z Vyhlídka získaly uznání za nejvìtí sbírku
plyákù. Do dalí podobné akce se
znovu rádi zapojíme, slíbila za vychovatelky Z Vyhlídka Olga Nejedlá.

21. bøezna probìhl na Základní kole
Masarykova den otevøených dveøí pro
veøejnost. Pro uèitele i dalí pracovníky
koly bylo setkání s dìtmi jetì kolou

nepovinnými osvìujícím záitkem. Navtívily nás i dìti z M
Seifertova a tolik drobotiny jsme tu dlouho
nemìli. Dìti si s obrovským zájmem prohlédly pro nì pøipravené uèebny pøírodopisu a fyziky, kde dolo
i na pokusy, v dílnách
si vyrobily velikonoèní
dekoraci a v hudebnì to
rozjely s panem øeditelem na bubny a kytaru.
Pozdìji si pro dìti pøili
rodièe a i oni se tak mohli po kole
porozhlédnout. Za to jsme rádi a tìíme
se s nimi na dalí setkání.
Kateøina Kuboová

Den otevøených dveøí na Z Masarykova

kolní klub Z Salvátor v muzeu Velikonoèní tvoøivé odpoledne na afaøce
Ve støedu 21. bøezna jsme s dìtmi ze
kolního klubu Z Salvátor navtívili
muzeum zámku Kinských, kde byl pro
nás pøipraven lektorský program Velikonoce v muzeu. Prohlédli jsme si výstavu s bohatì zdobenými kraslicemi,
byly zde upletené tatary rùzných velikostí a mnoho dalích jarních a velikonoèních symbolù. Dìti se dozvìdìly,
jaké se v minulosti dìlávaly zvyky a
tradice, podle èeho se kadoroènì urèuje
pohyblivé datum Velikonoc, názvy jednotlivých postních nedìlí a dnù Svatého
týdne a dalí zajímavosti. Také jsme
ochutnali jidáky a domù jsme si
odnesli vlastnoruènì vyrobenou
Maøenu.
Eva Vránová
INZERCE

V úterý 20. bøezna se uskuteènilo ji
tradièní setkání dìtí, rodièù a vychovatelek kolní druiny Cílem spoleèného
setkání bylo vytvoøit velikonoèní dekorace, které by zdobily nae domovy v tomto jarním èase.
Vychovatelky kolní druiny pøipravily tøi dílnièky, ve kterých si vichni
úèastníci mohli tyto dekorace vyrobit.
V první dílnì se barvièkami na sklo
maloval sklenìný tulipán, ve druhé dílnì
se zdobila voskovou technikou vejce kraslice a ve tøetí se vyrábìlo kuøátko
jako zápich do kvìtináèkù. Ètvrtou
dílnu pomohly zabezpeèit zamìstnankynì naí kolní jídelny, upekly pro
nás ze zdravé paldové mouky perníèky.

Dìti pak nalehaným bílkem zdobily
perníková vejce, kohouty a kuøátka.
Za organizaèní pomoci kolní jídelny
a uèitelek naí koly jsme mohli proít
pìkné odpoledne v prostorách novì
zrekonstruované jídelny, kde se celá
akce uskuteènila. Dospìlému doprovodu
a dìtem jsme nabídli obèerstvení, na
kterém se podíleli vichni organizátoøi
tohoto odpoledne.
Nae spoleèné jarní a pøedvelikonoèní
setkání bylo velmi zdaøilé a oboustrannì
pøíjemné. Celkem pøilo padesát rodinných nebo pøátelských skupinek, její
úèastníci si vyzkoueli svou zruènost a
mohli projevit vlastní kreativitu v pøipravených dílnièkách. Dìkujeme vem
zúèastnìným za pøízeò a podporu,
kterou nám kadoroènì projevujete na
této krásné akci. Tìíme se na Vás pøi
dalím spoleèném odpoledni.
Vychovatelky kolní druiny
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Moderní kinesiotaping v tìhotenství a po porodu

Valaskomeziøíèská porodnice pøedstavuje novinku pro budoucí maminky
a maminky po porodu. Jedná se o kinesiotaping, èesky tejpování, v tìhotenství a po porodu. Je to terapeutická
metoda, která ovlivòuje prokrvení dané
oblasti, lymfatický systém, podporuje
svalovou regeneraci, urychluje proces
hojení a má mnoho dalích pozitivních
úèinkù. Tejpování vyuívají jak vrcholoví sportovci, tak i irí veøejnost, která
tuto metodu pouívá ke sníení doby
rekonvalescence nebo jako prevence
pøi vyí námaze. My jsme se zaèali vìnovat pøímo tejpování maminek pøed
porodem a po porodu a ji teï máme
velmi pozitivní ohlasy a sami jsme
pøesvìdèeni, e tato metoda má velmi
pøíznivé úèinky.
Co je tejp a jak funguje?
Tejp je pruná látka z bavlny, která
svými vlastnostmi pøipomíná svrchní
vrstvu kùe. To pásce umoní dokonale
korespondovat s lidským tìlem. Pùsobí
tak, e oddálí kùi a svaly, a tak dojde
ke sníení bolesti èi svalového napìtí.
Tejp pracuje 24 hodin dennì, nijak
neomezuje v pohybu, je zcela bezpeèný,
prodyný a vodìodolný (mùete s ním
cvièit, sprchovat se èi plavat)
Záleí na barvì tejpu?
Existují rùznobarevné tejpy, ale barva

tejpù je spíe psychologickou záleitostí
(která barva se vám více líbí, která barva
ve vás vyvolává uklidnìní èi pohodu
apod.). Vechny barvy tejpu mají totoné vlastnosti, jsou stejnì silné a stejnì
pruné.
Jak dlouho tejp vydrí na tìle?
Záleí na místì aplikace tejpu vzhledem k námaze dané oblasti, otíráním
obleèením, jak se v místì potíte nebo
jak se tejpu èasto dotýkáte. Dobré a
vhodné je tejp nechat pùsobit 4 - 5 dnù.
Postupem èasu tep ztrácí svou elasticitu,
mùe se odlepovat a pokoka pod ním
potøebuje regeneraci.
Po jaké dobì se mùe tejp opìt
aplikovat?
Po odstranìní tejpu doporuèujeme
nechat pokoku odpoèinout alespoò 24
hodin a pak je vhodná dalí aplikace
tejpu.
Jaké jsou tedy úèinky kinesiotapingu
v tìhotenství a po porodu?
Spousta nastávajících maminek povauje tìhotenství a poté období po porodu za nejkrásnìjí období ve svém ivotì, ovem i tato období mùou doprovázet nepohodlí a to hlavnì v oblasti
bøíka a zad. Pomoci v tìchto pøípadech
mùeme my a to díky tejpování. Správným umístìním proukù barevné pásky
na záda nebo na bøíko se zmírní nìkteré

bìné bolesti, které jsou s rostoucím se
bøíkem spjaty. Obrací se na nás napøíklad tìhotné eny s bolestmi v bederní
oblasti. My díky tejpu podpoøíme regeneraci svalù a celkovì zpevníme páteø.
Dáme tím prostor pro lepí cirkulaci
krve a tím i pomùeme odplavit odpadní
látky z tìla. Nalepení tejpu na tìhotenské bøíko umoní rovnomìrnì rozloit
váhu bøíka, co poskytne znaènou
úlevu budoucí mamince. Oslovují nás
také maminky hned po porodu, které
chtìjí zatejpovat bøíko, kdy barevné
pásky pomùou k rychlejímu
zavinování dìlohy a zpevní tuto oblast.
Urèitì ale tejpování nemusí vyhovo-

Stovky návtìvníkù Valaské rally dorazily na námìstí veValaském Meziøíèí
a Fulneku, kde mìla svùj zdravotnický
stan i Nemocnice Valaské Meziøíèí. Zájemci natìstí nepøicházeli kvùli zdravotním obtíím, ale za doprovodným
programem, který zdravotníci z anesteziologicko-resuscitaèního oddìlení nemocnice bìhem obou dnù prezentovali.
Nejvìtí obliby se doèkala figurína pro
nácvik kardiopulmonální resuscitace a
nejhlasitìjí obdiv sklidily ivé ukázky
zásahù, které zdravotníci pøedvedli ve
spolupráci s hasièi.
Letoní atmosféra byla opravdu
skvìlá, poèasí vylo pøíjemnì. Lidé houfnì chodili trénovat resuscitaci, desítkám

zájemcù jsme ukazovali správné pøiloení ambuvaku a se spoustou pøíchozích
jsme si také pøíjemnì popovídali o poskytování první pomoci, o zdraví i naí
nemocnici, vyjmenovává Bc. Anna
Staòková, záchranáøka ARO Nemocnice VM s tím, e bìhem akce byly
rozdány také desítky edukaèních brourek, ve kterých návtìvníci nali potøebné informace ohlednì první pomoci.
Nejvìtího obdivu, pozornosti i ovací
se vak doèkaly ukázky reálných zásahù,
které zdravotníci pøedvedli spoleènì
s hasièi v pátek na námìstí ve Valaském Meziøíèí a v sobotu na námìstí
ve Fulneku. Zatímco páteèní zásah
simuloval postup pøi poáru, sobotní
ukázka znázoròovala dopravní nehodu. V obou pøípadech
se èlenové hasièského záchranného sboru nejprve postarali o vyprotìní osob a
následnì zdravotníci Nemocnice VM o poskytnutí první
pomoci. Obì ukázky zásahù
byly skuteènì autentické a zcela si získaly pozornost velkých
i malých divákù. Jejich hlasitý
potlesk byl skvìlou odmìnou
za vynaloené úsilí obou
záchranných sloek, uzavírá
Bc. Anna Staòková.

Moderními operaèními svìtly je v nemocnici novì vybaven jeden ze sálù
Centrálních operaèních sálù, dva porodní sály a také chirurgická ambulance v
rámci zákrokového sálku. Starí typy
svìtel nahradila nemocnice modernìjí
technologií, díky ní se osvìtlí více operaèní plochy ne dosud. Výmìna svìtel
si vyádala investici témìø 900 tis. Kè.
Nová svìtla mají oproti minulým nejen
znaènì vyí svítivost, ale díky LED
technologii jsou i mnohem úspornìjí
a pro personál je jejich pouívání
komfortnìjí. Jsou jednoduí na
údrbu i manipulaci, sdìlil referent
zdravotnické techniky Ing. Jaromír
Petøík s tím, e dalí sály
budou vybaveny novými
nejmodernìjími svìtly
postupnì v dalích mìsících.
Operaèní svìtlo má 30
eliptických reflektorù
rozdìlených do 6 modulù. Systém E-View umoòuje chirurgovi nastavit
rozsah osvìtleného pole
tak, aby získal správný
typ svìtla pro kadý chirurgický zákrok, který
potøebuje pøi provádìní
dané operace.

vat kadé tìhotnì enì nebo enì po
porodu. Take pokud by se po aplikaci
tejpù objevilo tvrdnutí bøíka nebo
jakékoliv nepøíjemné bolesti, tak je lepí pásky odlepit. Metod, jak aplikovat
tejpy v tìhotenství a po porodu, je
mnoho. Tejpování provádí zakolené
a certifikované porodní asistentky
pøímo v Nemocnici Valaské Meziøíèí
dle individuální domluvy na tel. èísle
571 758 434 nebo na e-mailu
andrea.dockalova@nvm.agel.cz.
Specializujeme se na podporu tìhotenských bøíek, pomáháme ulevit budoucím maminkám v oblasti beder a zad.
Také tejpujeme poporodní bøíka pro
zpevnìní a podporu bøiního svalstva
nebo pøi rozestupu bøiních svalù po
porodu, tzv. diastáze. Obrátit se na nás
mohou i eny, které trápí vystouplý
pupek v tìhotenství.
Slubu tejpování poskytujeme maminkám od zaèátku roku 2018. Do
konce bøezna jsme tejpovali zdarma,
dále tejpujeme dle platného ceníku
(tìhotenské bøíko: 250 Kè, záda/bedra
v tìhotenství nebo po porodu: 200 Kè,
diastáza: 200 Kè, bøíko po porodu: 200
Kè). Tímto zveme vechny budoucí
maminky nebo maminky po porodu,
aby pøily tuto metodu k nám vyzkouet. Tìíme se na vás

Valaská rallye opìt s naimi zdravotníky Nová operaèní svìtla na centrálních operaèních sálech

INZERCE

Nové operaèní diodová svítidla jsou
velmi snadno nastavitelná a lze je pøizpùsobit bez vrhání stínù do operaèního
pole, nebo nastavení probíhá pøímo
ve zdroji svìtla. K mísení svìtla dochází
pøímo ve svìtelné jednotce a ne, jak
tomu bylo u starích typù, a v operaèním poli. Lze také podle potøeby upravit tvar osvìtlení na kruhový nebo oválný. Geometrii svìtelného pole je moné
upravovat podle anatomických potøeb
nebo podle pouité operaèní metody,
vysvìtluje Ing. Jaromír Petøík s tím, e
teplotu chromatiènosti (barevná teplota) lze nastavit na denní svìtlo nebo na
teplé bílé umìlé svìtlo.
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Dominik Lang a idle, která umí uspávat Kde jste, zpìváci, Beseda na vás èeká!
V loòském roce oslavil muský pìvecký sbor Beseda 155 let svého pùsobení v naem mìstì. Je tedy pravdìpodobnì nejdéle pùsobícím sdruením.
Souèasná doba s nepøeberným
mnostvím rùzných kulturních proitkù
- jen program nás zøizujícího Kulturního
zaøízení mìsta èítá za rok stovky
vystoupení nesèetných ánrù a to i té
nejvìtí kvality, muskému sborovému
sboru nepøeje. Jen v posledních letech
takových sborù zaniklo nìkolik, i v tak
velkém mìstì jakým je Olomouc. Ná
sbor potøebuje nutnì v dohledné dobì
druhého sbormistra, který by postupnì
pøebíral funkci Stáni Machance, a

ideálnì osm nových, mladích zpìvákù,
do kadého hlasu po dvou.
Dovolím si citovat sám sebe z textu
uveøejnìného v minialmanachu ke
zmínìnému výroèí: Kde jste, frekventanti takových souborù jako Mibidizo
nebo Basové G? Co dìláte nyní, v dospìlosti? Kde jsou uèitelé souèasní i
bývalí liduky, zuky, uèitelé hudebních
nauk základních kol, je vem osud sdruení s tak dlouhou tradicí lhostejný?
Pøitom èlenství u nás není podmiòováno ádným formálním hudebním vzdìláním. Hlaste se, budete vlídnì
pøijati. Kontakty na www.mpsbeseda.cz
Jiøí Gadas, organizaèní vedoucí sboru

Album Cesta valaskomeziøíèské skupiny Betula pendula je sugestivní vzpomínkou
na druhou polovinu 80. let.
Nahrávka se pùvodnì íøila jen
na kazetách, oficiálního vydání
se doèkala a nyní, po celých
tøiceti letech. Je to ovem vynikající hudba, umìlecky vytøíbená a zároveò posluchaèsky
pøitalivá. Èas jí nijak neubral
na pùsobivosti.
Rockovou skupinu s botanickým názvem zaloili v roce
1985 zpìvák a kytarista Jan
oltis s klávesistou Vladimírem
Kudìlkou, pozdìji naèas pøibrali
kytaristu Frantika Nejedlého a
houslistu Dalibora Pye. V roce
1987 u hrávali na renomovaných festivalech a po úspìchu
na praském Rockfestu dostali nabídku
vydat malou desku.
Jiøí Èerný ji tehdy v recenzi pro èasopis Gramorevue hodnotil takto:
Nezaøaditelná hudba Betula penduly,
v záblescích nasvícená janotovskými
barvami, získává studiovým podáním
na síle. Poèínaje zhudebnìnou Blakeovou básní Tygr, kadá její píseò ije ve
vlastním svìtì, rozifrovatelném nikoli
logikou, ale tuením krásy v øetìzci slovních i zvukových metafor. Èínsky tuová
obraznost v Cestì, energie osudového
Návratu (Ti, kdo se soustøedili vzhùru /
tìm to zùstalo v oèích), snovost pasoliniovské inspirace v Teorémì.
I v Melodii psal Petar Zapletal se zaujetím: Jestli tahle bøíza bìlokorá èasem
neokorá, máme v ní garanta ryzí kvality,
kterou na svém debutovém EP prokazuje vemi ètyømi písnìmi. Vechny jsou

v mollové tóninì, vechny jsou obdaøeny
mimoøádnì smysluplnými a poeticky i
filosoficky cennými texty. Vechny mì
upoutaly - nejvíce snad krásnì znìjící
oltisova akustická kytara a bájeènì
snivé housle s vymýlivou fantazií Dalibora Pye v písni Návrat.
Za pomìrù, jaké koncem 80. let panovaly, vak bylo jasné, e se Betula
pendula samostatného alba jen tak
nedoèká. Jan oltis si tedy poøídil drahý
magnetofon TASCAM Portastudio,
umoòující kvalitnì nahrávat a míchat
do ètyø stop; skupina si tak mohla zaznamenat i zbytek repertoáru, celkovì patnáct písní. Nyní - po nalezení pùvodních
páskù a peèlivém zvukovém vyèitìní
- vyly vechny nahrávky Betuly penduly z let 1987 a 1988 na kompaktním
disku praského nakladatelství Galén.
Jaroslav Riedel

Betula pendula pøipomíná svou Cestu

(smo)Od 11. dubna je v Galerii Kaple
instalována výstava pøedního èeského
sochaøe azástupce èeského výtvarného
umìní na mezinárodní úrovni, Dominika Langa.
Dominik Lang (1980) se narodil
v Praze, kde absolvoval Akademii
výtvarných umìní v ateliérech Jindøicha
Zeithammla, Veroniky Bromové a Jiøího Pøíhody. V roce 2006 pùsobil jako
asistent v ateliéru AiWeiweie v Pekingu.
Svou instalaci Spící mìsto pøedstavil
roku 2011 v èeskoslovenském pavilonu
na 54. benátském Bienále. Roku 2013
získal prestiní Cenu Jindøicha Chalupeckého. V souèasné dobì je vedoucím
ateliéru sochaøství na Vysoké kole
umìleckoprùmyslové v Praze.
Ve své tvorbì Lang vychází ze sledo-

vání bezprostøedního okolí, které dotváøí a modifikuje prostøednictvím instalací a akcí. Ojedinìlý je jeho zájem o
praktické aspekty galerijního provozu.Jeho konkrétní zdroje inspirace
vdy spojuje zájem o zpùsob provedení
a logiku procesu vzniku. Vímá si,
jak jsou vìci udìlané, a nabízí zcela nový
pohled na zdánlivì banální pøedmìty.
idle, která umí uspávat, je idlí, je
musela být doplnìna o novou funkci,
schopnost. Rozhodla se nebýt pevnou
základnou s opìrnou funkcí, ale zatouila uvádìt tìlo do rytmického pohybu.
idle je rozkmitána tìlem, a jakmile
osamí, navrací se zpátky do statické,
klidové, vyèkávací polohy. Houpací
idle je návyková i terapeutická.
Houpací idle umí uspávat.

(smo)Akrobacie, rokenrol a pokojové
kvìtiny. To ve èeká návtìvníky pøedstavení Fejka, je uvede praský Cirkus
Mlejn v pondìlí 23. dubna od 19 hod.
Lepí závìr druhé sezóny pøedplatného Nová divadla v M-klubu si
tak jeho abonenti nemohli pøát. Diváci se ale z prostor sklepení pøesunou do velkého divadelního sálu
KZ, ale ne na pódium jako pøi klasické èinohøe, nýbr do prostoru sálu,
který bude upraven speciálnì pro
pøedstavení. Inscenace toti vyuívá
vzduné a párové akrobacie.
Fejka byla vytvoøena ve spolupráci
s finskou choreografkou Ilonou
Jäntti a vznikla v rámci rezidencí
v Helsinki City Winter Garden,
v klubu Mlejn v Praze a v Divadle
na cucky v Olomouci. V hlavních rolí
se pøedstaví akrobati Elika Brtnická
a Josef Toman. Sami o pøedstavení
øíkají: Jde o pøíbìh dvou lidí, dvou
snù a jednoho spoleèného ivota. O
tom, co se stane, kdy se budete chtít
protáhnout kruhem a zaprajcujete
se. Buï jste moc velcí, nebo jsou
kruhy moc malé, ale jak z toho ven?
Záleí na tom, jak velké máte ambice
a jak ostré jsou vae lokty. Vechno
je tak trochu relativní Kdo je tady

éf a kdo rododendron? Dá se udret
balanc, kdy nejste úplnì vyrovnaní?
Exkurz do psychologie rostlin pøináí
poznatky o terapii kvìtináèem.

Fejka nabídne ve Valmezu vzdunou akrobacii

Pavel Drda bude provázet sochaøským workshopem
(smo)V Muzejním a galerijním centru
je v souèasné dobì k vidìní rozsáhlá
retrospektivní výstava akademického
sochaøe Pavla Drdy, ijícího a tvoøícího
na Bystøièce. Výstava je oslavou sochaøova ivotního jubilea, obsahuje díla
v rozpìtí témìø padesáti let a nese název
podle umìlcova nejnovìjího díla Na
houpaèce. V rámci jejího konání, se s
autorem uskuteèní víkendový zábavný

i praktický sochaøský workshop. Pùvodnì byl avizován na víkend 14.- 15.
dubna, ale novì se uskuteèní o víkendu
28. a 29. dubna, a to mezi 13. a 17.
hodinou. Nutné je pøedchozí pøihláení
u kurátora centra Martina Beníèka na
emailu benicek@magc.cz nebo galeristky Adély Maækowiakové na adrese
mackowiakova@magc.cz. V cenì 100
Kè je zahrnut materiál a vedení lektora.
INZERCE
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Poklad strýca Juráa meziøíèskými koláky nalezen! Dìtský zpìv potìil seniory v hospicu Citadela
Z Salvátor. V podzimním mìstském
kole soutìe O poklad strýca Juráa, do
které áci Z Salvátor pravidelnì
pøispívají, byla mezi ocenìnými i
Aneka Hellerová ze VII. tøídy, kdy se
umístila na 1. místì (v kategorii próza
- 6. a 7. roèník). Její práce postoupila
do okresního kola. 21. bøezna pøevzala
Aneka v Ronovì pod Radhotìm
ocenìní za skvìlé 2. místo v okresním
kole! Smí tak uívat titul Rytíø èistého
slova. Gratulujeme! Práce naí ákynì
postupuje do krajského kola.
Magda Krupová
Aneka Hellerová

Z afaøíkova
Soutì je souèástí národního projektu
Klubu dìtských knihoven SKIP
(Sdruení knihovníkù a informaèních
pracovníkù). Soutìí se ve ètyøech
vìkových kategoriích, kde porota
samostatnì posuzuje prózu, poezii a
komiks. Díla, která uspìjí v místním
kole, postupují do kola okresního, dále
jsou vyhodnoceni nejlepí autoøi z
celého kraje a republiky.
Ve støedu 21. bøezna se v Mìstské
knihovnì v Ronovì pod Radhotìm
konalo slavnostní vyhláení okresního
kola této soutìe, do kterého se nám
probojovaly dvì práce naich ákù 
komiks Marka Latty z 6.B a povídka
Elisavety Pisarevy z tée tøídy. Za
pøítomnosti zástupcù knihoven okresu
Vsetín, Valaského Meziøíèí a Ronova
pod Radhotìm si pøevzali nai tvùrci
svá ocenìní, Marek za 1. místo a
Elisaveta za místo 3. Obì jejich práce
tak postupují do krajského kola, které
bude ve Zlínì.
Naim mladým autorùm ze afaøky
srdeènì gratulujeme a dìkujeme za
skvìlou reprezentaci naí koly.
Mgr.Anna Erbanová Polociková

V úterý 27. bøezna potìily dìti ze kolního pìveckého krouku Z Salvátor
klienty v Domovì se zvlátním reimem a v Hospici Citadela. Dìti vystoupily
s hudebnì-pìveckým programem pod vedením paní vychovatelky Evy Vránové
a paní uèitelky Kristýny Hoferové, které doprovázely sboreèek na klávesy a
kytaru. Milé vystoupení potìilo vechny posluchaèe.
Magda Krupová

Tradièní turnaj v Bangu ve Vrtuli

Ivo Jahelka

Pøehled nejprodávanìjích knih
1. Poèátek, Brown D.
2. Hana, Morntajnová A.
3. Do posledního dechu, Bryndza, R.
4. Geniální pøítelkynì IV., Ferrante E.
5. Nìkdo cizí v domì, Lapena Sh.
Kniní novinky:
Macbeth - nový detektivní pøíbìh známého severského autora, Jo Nesbo
Mu a ena - nejznámìjí èeský spisovatel se ve dvou novelách vrací k tomu, co jeho ètenáøi oceòují nejvíce, Viewegh M
Nad propastí - nový díl
ze ságy rodu Courtneyù,
Smith W.
Jepice - napínavý detektivní román, Hazel J.
Tary, pøíbìh parkouristy - pøíbìh
youtubera Taryho, Povoroznyk T.

Je lenivé sobotní ráno 24. bøezna. Do
této chvíle poklidným mìsteèkem
divokého západu zaznìl výstøel. erif
vytasil svùj kolt a vystøelil jako první.
V té chvíli jetì netuil, zda zamíøil na
svého pomocníka, banditu èi odpadlíka.
Divoká pøestøelka pøed saloonem
zapoèala, turnaj v Bangu! byl zahájen.
Kulty svití vzduchem, za mìsteèkem
se prohánìjí nezkrotní mustangové,
karty dopadají na stùl. První bandita je
mrtev. Pøijídí dostavník a za ním horda
indiánù. erif je zasaen a padá k zemi.
Konèí první pøestøelka.
Znavení bandité i zástupci zákona na
chvíli spoènou u báru. Vesele se zde druí
a za své vydìlané Vrtulky pomlsávají
domácí dobrùtky. Ale pozor! Dalí
pøestøelka se blíí, tak hurá zpátky
ke stolùm.
Bang!, Vedle, Kulomet, Panika!,
Vìzení. Karty v rychlém sledu dopadají
na stùl. Èas neúprosnì bìí a pøestøelky
støídají pøestávky. Turnaj se blíí ke své-

mu závìru. Padl poslední výstøel,
znavený bandita padá k zemi. Zbývá u
jen spoèítat vystøílené Vrtulky, ty které
pistolníci nestihli probendit v báru, a
ocenit nejpøesnìjí støelce. V kategorii
mladí se jím stala Wendy Krajèová,
v kategorii starí Fafa Valouková a
v kategorii staøeinové Terka Strakoová. Blahopøejeme vem erifùm,
pomocníkùm, banditùm i odpadlíkùm.
Tradièní turnaj v Bangu! ve Vrtuli je
ukonèen, navidìnou zase za rok.
Vrtule - svìt her a poznání poøádá nejen turnaje, ale mùete zde zaít i
mnoho dalí nevední zábavy. Pobavit se zde mùete
kadé pondìlí, støedu a pátek od 14.00
do 18.00. Najdete
nás kousek od námìstí, v 1. patøe nad
jídelnou Mamulka.
Radka Skoèková
INZERCE
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