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Jubilejní Valaška

40. KOWAX Valašská Rally ValMez je za námi a byla napínavá až do samotného konce. Počasí nabídlo jezdcům 
hodně rozmanité podmínky a divákům atraktivní podívanou. Z absolutního vítězství se radovali Václav Pech a Petr 
Uhel (na snímku). Stříbro vybojoval Filip Mareš s Radovanem Buchou. Až třetí příčku nakonec brala po většinu času 
vedoucí posádka tvořená Janem Kopeckým a Janem Hlouškem.                                                                  (redakce)

Sport 

Odstartoval seriál 
běžeckých závodů                                                                                                                                           
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Z radnice 

MHD zdarma začne jezdit už 12. června
Po dvou a půl letech se v červnu vrátí do Va-
lašského Meziříčí městská hromadná do-
prava zdarma pro všechny cestující. Město 
podepsalo s novým dopravcem, kterým je 
společnost TQM – holding s.r.o. (dále TQM), 
smlouvu na následujících 10 let. 

„V listopadu 2019 musela valašskomezi-
říčská radnice ukončit provoz MHD zdarma 
z důvodu platné evropské legislativy v souvis-
losti s prodloužením smlouvy se stávajícím 
dopravcem. Zároveň však hledala nového 
provozovatele. „Vítězem výběrového řízení se 
stala společnost TQM, která začne od 12. červ-
na provozovat MHD v našem městě v nových 
moderních autobusech. Všechny vozy budou 
plně klimatizované, nízkopodlažní, bezbari-
érové a ekologické, jezdit budou na stlačený 
zemní plyn – CNG. Vizuální podoba exteri-
éru a interiéru autobusů bude navíc vychá-
zet z městského design manuálu,“ přiblížila 
místostarostka Yvona Wojaczková. 

Zastupitelé pak rozhodli, že MHD bude 
pro všechny cestující zdarma. „Valašské Me-
ziříčí je dopravní křižovatkou, kterou denně 
projede přes 20 tisíc vozidel. Před ukončením 
provozu MHD zdarma jsme za rok převezli 
bezmála milion cestujících, což bylo o 60 pro-
cent víc než při běžném provozu,“ vysvětlila 
místostarostka Yvona Wojaczková s tím, že 

radnice počítá s náklady 21,3 milionu Kč za 
rok: „Částkou bezmála 4,2 milionu korun se 
na provozu budou podílet také obce Krhová 
a Poličná. MHD zdarma má pro naše město 
jednoznačně smysl. Věříme, že počet cestu-
jících po jejím znovuzavedení dál poroste 
a bude mít tak pozitivní vliv na pokles dopra-
vy při jízdách po Valašském Meziříčí.“          (jm)

Prodej pozemků v Juřince pokračuje
Město nabízí k prodeji celkem 21 staveb-
ních pozemků v místní části Juřinka. 
Minimální kupní cena pro elektronic-
kou aukci činí 2 300 Kč za m2.

„Podpora bydlení je naším dlouhodo-
bým cílem. Letos jsme tak začali s budová-
ním technické infrastruktury, mimo jiné 
kanalizace, vodovodu či komunikací, pro 
21 rodinných domů v Juřince. Infrastruktu-
ra by měla být zkolaudována do konce roku 
2023,“ vysvětlil starosta Robert Stržínek. 
Radnice zároveň nabídla pozemky k prodeji 
za minimální cenu 2 300 Kč/m2. Městu by 
se tak měly pokrýt náklady na vybudování 
infrastruktury, které činí bezmála 27 milio-
nů Kč bez DPH. „Do prvního kola se bohu-
žel žádný zájemce nepřihlásil, což je vcelku 

pochopitelné s ohledem na vypuknutí války 
na Ukrajině. Rozhodli jsme se proto termín 
pro podávání přihlášek do elektronické 
aukce prodloužit do 15. června. Zájemci tak 
mají ideální příležitost vybrat si pozemek, 
který se jim bude nejvíce líbit a koupit jej 
za minimální nabídkovou cenu,“ reagoval 
starosta Stržínek.

Všechny podmínky naleznou kupci 
na webu města www.valmez.cz. Stavební 
parcely jsou k dispozici jen fyzickým oso-
bám a uchazeč může koupit pouze jeden 
pozemek. Vyrůst zde mohou rodinné domy 
o jednom či dvou nadzemních podlažích 
s podkrovím a sedlovou nebo pultovou 
střechou, či jednopodlažní (bungalov) 
a dvojpodlažní domy s rovnou střechou ře-
šenou jako vegetační.                                       (jm)

Veřejné projednání 
Bytové domy Štěpánov

Město Valašské Meziříčí zve 
občany na veřejné předsta-
vení vítězného návrhu na 
výstavbu bytových domů 
v lokalitě Štěpánov. 
Akce se uskuteční ve  
čtvrtek 19. května od 
16.00 v Kině Valmez. 
Přijďte se seznámit s výsled-
kem soutěže na zástavbu 
městských pozemků a vznik 
nových bytů v této lokalitě. 

Město podpořilo lyžaře z Hrachovce
Zástupci Lyžařského oddílu Hrachovec spolu 
s TJ Veselá provozují lyžařský vlek, který leží 
prakticky na hranici katastru města. Právě 
valašskomeziříčské rodiny s dětmi jej hojně 
využívají. „Snahou všech členů našeho oddílu 
je udržovat a rozvíjet areál tak, aby bylo lyžová-
ní pro děti co nejlevnější a mohly jej využívat 
i sociálně slabší rodiny. Letos nám ale úplně do-
sloužily turnikety a jejich oprava není možná. 
Proto jsme se obrátili na město s žádostí o in-
dividuální investiční dotaci necelých 320 tisíc 
korun na pořízení nového turniketu pro lyžař-
ský vlek ve Veselé,“ popsal problematiku Tomáš 
Vlček, předseda hrachoveckého oddílu.

Žádostí lyžařů se zabývali valašskomezi-
říčští zastupitelé, kteří se nakonec rozhodli dal-
ší fungování areálu podpořit. „Vlek využívají 
ve velké míře rodiny s dětmi z našeho města 
a mnoho malých sportovců zde stálo na lyžích 
vůbec poprvé. Proto činnost Lyžařského oddí-

lu Hrachovec a provoz areálu ve Veselé opa-
kovaně podporujeme. Věřím, že nový turniket 
lyžařům pomůže a vlek bude dál fungovat ke 
spojenosti nás všech,“ reagoval místostarosta 
Josef Vrátník.                        (jm, foto archiv TJ Veselá)

Pomohli sokolům
Koncem loňského října obdržela Tělocvičná 
jednota Sokol Valašské Meziříčí od poskyto-
vatele elektrické energie předpis měsíčních 
záloh na rok 2022 navýšený o 50 % z 9 690 na 
14 580 Kč. I když zástupci jednoty s růstem 
záloh počítali, tvrdou ranou pro ně byla další 
změna, k níž došlo začátkem roku. „Obdrželi 
totiž předpis záloh na plyn, kde došlo k ná-
růstu o 320 procent z původních 15 tisíc na 
48 tisíc korun, což je pro T. J. Sokol téměř 
likvidační. V důsledku covidu byla navíc 
omezena jejich činnost a neměli tak možnost 
organizovat akce, které by jim s financová-
ním pomohly,“ uvedl starosta Robert Stržínek 
a pokračoval: „Přesto, že sokolové vzniklou 
situaci aktivně řeší a to i formou úspor, po-
žádali nás o pomoc s částečným pokrytím 
enormních nákladů za energie pro období tří 
měsíců. Zastupitelstvo schválilo T. J. Sokol 
poskytnutí daru ve výši 99 tisíc korun.“       (jm)
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Z radnice

Sv. Floriána čeká nový kabátNáš VALMEZ 
Přihlaste svůj projekt
Máte zajímavý nápad jak zvelebit Valaš-
ské Meziříčí nebo vám ve městě a jeho 
místních částech něco chybí? Zapojte se 
do druhého ročníku participativního 
rozpočtu Náš VALMEZ. Návrhy můžete 
podávat do konce června. Více informací 
na www.nasvalmez.cz. 

Zastupitelé opět vyčlenili z rozpočtu dva 
miliony Kč na realizaci úspěšných projektů, 
které hlasováním vyberou sami občané. Sta-
čí mít zajímavý nápad, splnit několik pra-
videl, vyplnit formulář a váš projekt až do 
výše 500 tisíc Kč může být vítězem. Příjem 
návrhů probíhá do 30. června. Lze je podat 
elektronicky na www.nasvalmez.cz nebo 
vyplnit tištěný formulář a doručit jej na ad-
resu: Městský úřad Valašské Meziříčí, Soud-
ní 1221, oddělení rozvoje města, či osobně 
do Turistického informačního centra na 
zadním nádvoří zámku Žerotínů. Tiskopi-
sy jsou k dispozici na www.nasvalmez.cz. 
Obálku označte „Náš VALMEZ“. Podrobnější 
informace poskytne Michaela Pernická na 
e-mailu: michaela.pernicka@muvalmez.cz, 
telefonu: 602 544 283.                                        (jm)       

Město vrátí někdejší lesk soše sv. Floriá-
na, která je jednou z dominant náměstí. 
Odborné restaurování si vyžádá náklady 
895 tisíc Kč. 

„Plastika patrona hasičů, kominíků nebo 
také pekařů stojí na valašskomeziříčském 
náměstí od roku 1747. Za tu dobu se na ní však 
už postupně podepsaly nejen povětrnostní 
podmínky, ale také zub času. Postupně tak 
zmizela například barevná polychromie, kte-
rá byla původně její součástí. „V rámci revi-
talizace náměstí jsme se rozhodli přistoupit 
ke kompletnímu restaurování sochy včetně 
podstavce. Jelikož se jedná o kulturní památ-
ku, všechny práce probíhají pod odborným 
dohledem restaurátorů,“ uvedla místostarost-
ka Yvona Wojaczková s tím, že se jedná o vel-
mi nákladný zásah: „Čištění, plastická retuš 
a další povrchové úpravy, včetně sjednocení 
savosti kamene či demontáže, montáže a pře-
vozu sochy si vyžádají náklady 895 tisíc ko-
run. Součástí prací bude také velice nákladná 
polychromie, tedy barevná rekonstrukce pod-
le odborných rozborů zbytků původní malby 
a zlacení plastických ornamentů a písma na 
podstavci. Nejpozději do konce prázdnin však 

už bude na náměstí stát svatý Florián, jak ho 
zde před 275 lety instalovali naši předkové.“

Město jednalo s restaurátory také o mož-
nosti odborného zásahu do tzv. mariánského 
sloupu se sochou Panny Marie z 2. poloviny 
17. století, který se nachází v severní části ná-
městí. „Zde jsme bohužel narazili na časové 
možnosti restaurátorů, kteří jsou pracovně 
plně vytíženi. Odborné restaurování sloupu, 
jenž je také kulturní památkou, bychom tak 
chtěli realizovat v následujících letech,“ dopl-
nila místostarostka Wojaczková.                    (jm)

Valašské Meziříčí si připomnělo památku výsadkářů

Odbornou mezinárodní konferenci s ná-
zvem Padáky nad protektorátem hostil 
závěrem března zámek Žerotínů. Akce 
proběhla u příležitosti 80. výročí atentá-
tu na Reinharda Heydricha provedeného 
československými výsadkáři. 

„Valašské Meziříčí má k výsadkářům 
cvičeným v Anglii velmi úzký vztah. Celkem 

13 z nich pocházelo z našeho města a 7 jich 
bylo absolventy místního gymnázia, což 
je republikový unikát. Zároveň si v těchto 
dnech připomínáme výročí úmrtní jednoho 
z výsadkářů a občana našeho města Iva-
na Kolaříka,“ nastínil význam konference 
Milan Orálek za jednu z pořádajících orga-
nizací – Občanské sdružení ochránců pří-
rody Valašské Meziříčí. „Autory myšlenky 

uspořádat toto významné setkání historiků 
a dalších odborníků ve Valašském Meziříčí, 
nad nímž převzala záštitu řada významných 
osobností z České i Slovenské republiky, jsou 
historikové Tomáš Baletka, Zdeněk Pomkla 
a Josef Kramář. Vedle atentátu na Reinharda 
Heydricha byly součástí konference mimo 
jiné také přednášky na téma následků heyn-
drichiády, speciálních výsadkových opera-
cí na Slovensku či skupiny Clay-Eva, jejíž 
členové umučení v koncentračním táboře 
Mauthausen mají památník právě na zámku 
Žerotínů,“ doplnil Orálek. Akce se zúčastnili 
také studenti valašskomeziříčského gymná-
zia a další hosté.

Konferenci podpořilo i město Valašské Me-
ziříčí. „Letos si připomínáme 80. výročí aten-
tátu na Reinharda Heydricha a v rámci konfe-
rence také oběť nejvyšší, kterou za 2. světové 
války položili občané našeho města. V součas-
né době v souvislosti s útokem Ruska na Ukra-
jinu dostávají tyto události zcela jiné obrysy. 
Proto nesmíme zapomínat na naši historii, 
která je jasným varováním a mementem,“ uve-
dl místostarosta Josef Vrátník.                            (jm) 

Už 16. ročník oblíbené fotografické soutěže 
pro amatéry vyhlásilo město Valašské Me-
ziříčí. Určena je všem zájemcům, kteří rádi 
fotí a nebojí se svými výtvory pochlubit.  
Uzávěrka pro příjem snímků je stanovena 
na středu 31. srpna.

Fotografická soutěž VALMEZ FOTO má 
ve městě dlouhou tradici a každoročně se 

jí účastní amatérští autoři z celé republiky. 
Každý z nich může do klání zaslat až tři 
snímky pořízené ve Valašském Meziříčí. 
Letošním hlavním tématem je ROZKVETLÝ 
VALMEZ. Více informací včetně přihláš-
ky naleznou zájemci na www.valmez.cz 
v sekci Fotosoutěž. Uzávěrka pro příjem 
soutěžních snímků je ve středu 31. srpna. 

Vítězové, které vybere odborná porota, bu-
dou oceněni na slavnostní vernisáži, která 
proběhne v září v prostorách Muzejního 
a galerijního centra. Pořadateli fotografické 
soutěže VALMEZ FOTO 2022 jsou město 
Valašské Meziříčí ve spolupráci s Kulturní 
komisí při radě města a Kulturním zaříze-
ním města.                                                           (jm)

VALMEZ FOTO letos na téma rozkvetlé město
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Fórum zastupitelů 

Hana Skácalová: Cože? Zase „porcování 
pašíka“? Po letech nastavování spravedli-
vých a transparentních pravidel pro přidě-
lování grantů a dotací, vedení města pře-
chází na nesystém „přijďte si říct na radnici 
a máte to jisté, peněz je dost“. Poslední 
jednání zastupitelstva města toho bylo zář-
ným příkladem. Hned pět žádostí o dotaci, 
které přišly pár dní před jednáním, tedy na-
prosto mimo vyhlášené grantové programy, 
byly bez projednání v příslušných komisích 
či radě předloženy zastupitelstvu a koalicí 
schváleny. Přitom žadatelé nejsou v našich 
grantových programech nováčci, pravidla 
znají, a navíc žádají na opakující se akce. 
Jenže, kdo by se trápil s pravidly, když si 
vše můžete domluvit s panem starostou? 
Takže návod pro ty poctivé žadatele, kteří 
stresují s dodržením podzimních termí-
nů příjmu žádostí, kteří chodí obhajovat 
své žádosti před přísnou komisi a shánějí 
peníze na povinné spolufinancování. ANO, 
jde to! A ještě se nezapomenout v tiskové 
zprávě pochválit.

Robert Stržínek: Valaška se letos vyda-
řila. Jubilejní 40. ročník Valašské rally se 
vrátil naplno do našeho města a byla to 
skvělá podívaná nejen pro skalní fanoušky 
rallysportu. Letos navíc přinesla drama až 
do úplného konce, když souboj o celkové 
prvenství nejlépe zvládla posádka Václav 
Pech – Petr Uhel ve voze Ford Focus WRC. 
Valašské Meziříčí má desítky let trvající 
motoristickou tradici, o kterou bychom 
rozhodně neměli přijít. Valaška je navíc 
podnikem s mezinárodním renomé a účastí 
jezdců z celé Evropy. Řadí se tak k předním 
sportovním akcím, které šíří povědomí 
o našem městě do světa a to je dobře. Závěr 
května pak nabídne další vydařenou akci, 
která se u nás loni konala poprvé a přilá-
kala obrovské množství diváků. Jedná se 
o City extreme enduro Valmez, kterému 
bude v sobotu 28. 5. patřit areál sportovišť. 
Věřím, že i v tomto případě se bude opět 
jednat o velice povedenou sportovní akci, 
která po covidové pauze vrátí do Valašské-
ho Meziříčí opět život.

Tibor Mičunek: Přípravy na proměnu 
„Křižanovy pily“ jsou v plném proudu. 
Aktuálně probíhá mezi zastupiteli debata 
o způsobu řešení tohoto prostoru. Zatím 
to v rámci pracovních jednání vypadá, že 
lokalita bude řešena jako tři samostatné 
etapy, které budou postupně realizovány. 
V rámci první etapy je uvažováno o vy-
budování parkovacího domu. V druhé 
etapě, která bude pravděpodobně řešena 
pomocí architektonické soutěže, vznikne 
nový městský úřad a dopravní terminál 
pro autobusy, který by měl být propojený 
podchodem s vlakovým nádražím. Během 
třetí, poslední etapy, pak budou vybudo-
vány dva bytové domy. Již dnes víme, že 
celkové náklady na realizaci všech tří etap 
budou v řádu vysokých stovek milionů. Již 
na červnovém zastupitelstvu budeme, jako 
zastupitelé, rozhodovat o dalším postupu 
v této pro město cenné lokalitě.

Irena Koutná: Víc jak 20 let je Valašské 
Meziříčí členem Národní sítě Zdravých 
měst ČR a za tu dobu pravidelně sbírá 
jeden úspěch za druhým. Naposledy jsme 
například získali krásnou druhou příčku 
v soutěži o Nej praxi Zdravých měst. Naše 
Rozkvetlé město zaujalo loni lidi napříč 
republikou v rámci veřejného hlasování. Je 
skvělé, že se Valmez poslední roky krásně 
rozkvétá, a všímají si toho i jinde. Naposle-
dy se naším příkladem inspiroval třeba ne-
daleký Vsetín. Není to však jediný příklad 
dobré praxe, který můžeme předávat dál. 
Valašské Meziříčí se totiž stalo i vzorovým 
městem v oblasti přípravy obcí na stárnu-
tí populace. Otázkám potřeb seniorů se 
radnice aktivně věnuje dlouhé roky a je to 
dobře. Hojně využívaný je například pod-
zimní program 60 víc neznamená nic, který 
vede naše spoluobčany k aktivnímu pohy-
bu i ve vyšším věku. Skvělá je i spolupráce 
s místním Klubem seniorů, jehož členové 
jsou opravdu velmi aktivní a podílejí se na 
dění v našem městě.

Ladislav Denk: Jak zkrotit energetic-
kou náročnost budov? Přijďte 12. 5. 2022 
v 16. hodin do Městské knihovny Valašské 
Meziříčí, Nábřeží 268 na přednášku a dis-
kuzi zaměstnanců Státního fondu životní-
ho prostředí. Hlavním tématem budou do-
tační programy pro majitele budov – Nová 
zelená úsporám – zateplení, fotovoltaika, 
kotle na biomasu či tepelná čerpadla, nebo 
program Dešťovka. Pořádá Místní organiza-
ce KDU-ČSL

Václav Chajdrna: Bytová krize se prohlu-
buje i v našem městě. Naštěstí díky inicia-
tivě soukromých investorů, kterým město 
bohužel příliš nepomáhá, bylo postaveno 
aspoň několik nových bytů. Také se úspěš-
ně rozvíjí soukromý developerský projekt, 
který je realizován v Hrachovci. Oproti 
tomu městem připravený projekt na prodej 
zasíťovaných stavebních parcel v Juřince 
je zatím naprosto neúspěšný. O žádnou 
z 22 nabízených parcel není zájem. Důvodů 
je hned několik: vysoké úroky na hypo-
tékách, vyvolávací cena 2 300 Kč/m2, ale 
hlavně velké množství omezení, které na 
případné zájemce o výstavbu čeká. Napří-
klad to, že zde není povolena výstavba po-
pulárních bungalovů, nebo omezení barvy 
fasád, mnohé odradí. I proto by měla tato 
omezení projít výraznými úpravami. Jinak 
městu zůstane louka plná inženýrských 
sítí, které město vyjdou na 26 mil. Kč a jedi-
ným, kdo z této situace bude mít prospěch, 
bude stavební firma, která tyto inženýrské 
sítě buduje. www.nezavislivalmez.cz

Alena Carbolová: Každý pociťuje dopa-
dy války na Ukrajině i zdražování energií. 
Projevuje se to v částkách, které platíme 
za vytápění či elektřinu, pohonné hmoty 
i veškerého zboží, jehož ceny rostou v desít-
kách %. Nízkopříjmové rodiny i lidé, kteří 
se ocitnou v hmotné nouzi, mohou na Úřa-
du práce zažádat o mimořádnou okamžitou 
podporu, doplatek na bydlení či příspěvek 

na živobytí. Zdražování a inflace má dopad 
na celoživotní úspory všech generací! Jak 
se rostoucím cenám bránit? V rodinném 
domě např. investicí do fotovoltaických 
panelů, které mohou v budoucnu přinést 
úsporu v dodávkách elektřiny a částečnou 
soběstačnost. Stát tento záměr podporuje 
dotacemi. Město zpracovává energetický 
audit vlastních objektů a já jako radní, po 
jeho dokončení hodlám podpořit investice 
do fotovoltaických elektráren na střechách 
městských budov. Občané žijící v bytech 
mohou výrazně uspořit snížením teploty 
vytápěného prostoru o cca 2 °C, což může 
přinést snížení nákladů až o 10 %!

Milan Knápek: Válka na Ukrajině nás 
všechny zasáhla. I v mém okolí se však 
najdou lidé, kteří jsou ochotni sdílet co-
koli. Ti mě však přestali zajímat. Spíš mě 
zajímají lidé z opačného spektra. Těch si 
vážím a jim patří i můj dík. U nás ve škole 
se rozběhly kurzy českého jazyka pro bě-
žence. A věřte, že mají úspěch. Kolegyně se 
do výuky vrhly s vervou a patřičným entu-
ziasmem. Přeji jim alespoň touto cestou ať 
jim nadšení a energie vydrží ještě hodně 
dlouho.

Yvona Wojaczková: Dětské hřiště na ulici 
Vodní je má srdcová záležitost. Před rokem 
2014 jsme i s ostatními maminkami uhájily, 
že na polovině hřiště nevzniklo parkoviš-
tě pro 56 aut, a nyní mám tu čest pečovat 
o jeho rozvoj. Každý rok doplňujeme hřiště 
o nové prvky, které financujeme z rozpočtu 
města a ze štědrého příspěvku společnosti 
JDE. Občas na hřiště zajdu a ptám se ro-
dičů, co by pro děti uvítali nebo čerpám 
inspiraci v jiných městech u nás či v za-
hraničí. Mlžná sprcha nebo trampolínky 
děti náramně baví a mě pokaždé, když jdu 
kolem, vykouzlí jejich dovádění úsměv na 
rtech. Letos na hřišti přibude maminkami 
žádané zastínění pískoviště, komunitní zá-
honky a dětmi velmi oblíbená lanovka. Pro-
tože máme ještě možnost vybudovat další 
prvek, budu ráda za nápady od vás, kteří na 
hřiště chodíte se svými ratolestmi a víte, co 
by toto velmi oblíbené a hojně navštěvova-
né hřiště mohlo doplnit. Na vaše náměty 
se těší a přeje všem krásně rozkvetlé jaro: 
wojaczkova@muvalmez.cz

Jarmil Dobeš: Válečné události na Ukraji-
ně jsou hrozné a nepochopitelné. Trpí lidé, 
zvířata a příroda. Probíhá velká diskuse 
o závislosti na surovinách, ropě, plynu. 
Chybí ale vážná diskuse o soběstačnosti 
v potravinách. Tu ale díky dlouhodobě 
nezodpovědné zemědělské politice nemá-
me a nebudeme mít. Není jen válka, ale 
i klimatické katastrofy, které jsou důkazem 
nutnosti mít vlastní potraviny v maximální 
možné míře a oslavovaná mocná ruka trhu 
to sice nakonec vyřeší bolestivě nebo vůbec 
ne. Zajištění potravinové soběstačnosti je 
stejně důležité jako zvyšování investic do 
obrany. Válka je škaredá věc a v minulosti 
se bez koní neobešla. Místo pluhů tahali 
děla, místo postrojů měli vojenská sed-
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Příspěvky jsou řazeny podle pořadí, v jakém byly doru-
čeny. Názory a stanoviska zastupitelů najdete také na 
www.valmez.cz.

Fórum zastupitelů / Z radnice

la. Trpěli stejně jako vojáci. Jsem rád, že 
1. května se v našem parku po covidové 
přestávce opět předvedou ve své přiroze-
né kráse a v mírovém vystoupení. Bude se 
opravdu na co dívat. Všechny tímto srdečně 
zvu a těším se na pěkný společný zážitek.

Jaroslav Kneisl: Před několika týdny to 
bylo 430 let, co se narodil učitel, myslitel 
a humanista Jan Amos Komenský. Mám 
rád jeho výrok: Všichni na jednom divadle 
velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, 
všech se týče, celé lidské pokolení jest 
z jedné krve, jedna rodina, jeden dům. Slo-
va, která dostávají v posledních týdnech, 
na pozadí nelidského jednání ruských 
agresorů na Ukrajině, aktuálnějšího význa-
mu. Prosím buďme i nadále nakloněni další 
pomoci uprchlíkům z Ukrajiny i pomoci 
přímo v místech, které Rusové tak násilně 
pustoší. Mějme na paměti, že demokracie, 
ve které žijeme je křehká a musíme si jí ne-
jen vážit, ale také o ni pečovat. Jsme stále 
vystaveni populistům slibujícím jednodu-
chá a rychlá řešení. A to na všech úrovních 
politického života. Buďme vůči nim odolní 
a vzpomeňme na slova dalšího vpravdě hu-
manisty, Václava Havla. A totiž, že nejlepší 
cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si 
oči před neštěstím jiných. Jaroslav Kneisl, 
hnutí PROVALMEZ

Žofie Malinová oslavila 100 let

Sbírka na pomoc 
Ukrajincům ve Valmezu
Na transparentním účtu                             
123-5461790247/0100, který u Komerč-
ní banky, a. s. zřídila valašskomeziříč-
ská radnice, se dosud sešlo bezmála 
130 tisíc Kč. Jednotlivci i firmy mohou 
dál přispívat a cíleně tak pomoci vá-
lečným uprchlíkům z Ukrajiny, kteří 
ve městě našli azyl. 

„Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří 
dosud přispěli a podle svých možností 
pomáhají také jinak,“ uvedl starosta Robert 
Stržínek. Ve Valašském Meziříčí jsou stov-
ky válečných uprchlíků z Ukrajiny, zejména 
žen a dětí. „Pomoc, kterou jim poskytuje 
město, organizace i dobrovolníci je bez 
diskuze na místě. Bohužel je však zároveň 
i velmi nákladná. Proto bych chtěl vyzvat 
zástupce firem, ale také občany, kteří dosud 
váhají, aby se nebáli zaslat peníze na trans-
parentní účet 123-5461790247/0100. Za 
vedení města mohu slíbit, že tyto finance 
budou použity cíleně na nákup potravin, 
zajištění ubytování a technické i materiální 
zabezpečení pro ukrajinské uprchlíky ve 
Valašském Meziříčí,“ vyzval starosta Strží-
nek. Sbírka je schválena Krajským úřadem 
Zlínského kraje.                                                     (jm)

Číslo účtu: 123-5461790247/0100
Banka: Komerční banka, a. s.

Krásné životní jubileum oslavila ve 
čtvrtek 14. dubna oblíbená paní učitelka                                                                                               
Žofie Malinová. Mezi gratulanty ne-
chyběli místostarostové Josef Vrátník  
a Yvona Wojaczková, rodina a další 
hosté. 

Paní Malinová se narodila ve Valaš-
ském Meziříčí a navštěvovala zde obecnou 
i měšťanskou školu a následně vystudovala 
učitelství. Po studiích začala nejprve praco-
vat jako sekretářka ve Zlíně. Ke svému oboru 
se vrátila díky uvolněnému místu učitelky 
ve škole na Horní Bečvě, kde potkala také 
budoucího manžela Kamila. Později začala 
učit na Základní škole Křižná, kde pracovala 
až do odchodu na zasloužený důchod. Spo-
lečně s manželem vychovali dceru Danuši. 
Paní Malinová má také vnučku, vnuka a tři 
pravnoučata.                                                      (mac)

Rozdělili přebytek hospodaření

Допомога громадянам України
Valašské Meziříčí spustilo nový webový 
portál ukrajina.muvalmez.cz věnovaný 
pomoci občanům Ukrajiny, kteří ve měs-
tě našli azyl. Naleznou zde odpovědi na 
nejčastější otázky, důležité kontakty a ur-
čen je také všem, kteří nabízejí pomoc.

„Dvojjazyčné webové stránky                 
ukrajina.muvalmez.cz vznikly jako reakce na 
množství dotazů, které evidujeme nejen od 
ukrajinských občanů ve Valašském Meziříčí. 
Podle oficiálních statistik je ve městě přes 
600 válečných uprchlíků, kteří našli azyl na 
městské ubytovně, u soukromých ubytovatelů 
a také firem,“ řekl místostarosta Josef Vrát-
ník. Na webu tak zájemci naleznou informace 

právě k ubytovacím možnostem, materiální 
a finanční pomoci, výuce češtiny či z oblastí 
školství, zdravotnictví a sociálních služeb. 
K dispozici jsou zde i důležité kontakty, in-
formace o městě a veřejné dopravě. Lidé na 
webových stránkách najdou také informace 
o tom, jak mohou pomoci.                                    (jm)

Pomoc občanům Ukrajiny                      
Допомога                   
громадянам                 
України

ukrajina.muvalmez.cz

Zastupitelé rozhodovali o rozdělení pře-
bytku hospodaření loňského roku. Větší 
polovina z částky necelých 16,5 milionu 
Kč poputuje na investice, opravy a další 
výdaje města, zbytek si radnice ponechá 
jako investiční rezervu.

„Původně jsme počítali s tím, že přeby-
tek využijeme k nákupu pozemků v proluce 
ulice Masarykova od společnosti CTP. Nabí-
zená cena 10 278 Kč za metr čtvereční však 
neodpovídá znaleckému posudku, který 
hodnotu pozemků určil na 2 600 Kč za metr 
čtvereční. Podle odborného právního stano-
viska, které jsme si nechali v této věci zpra-
covat, není nákup za cenu nabízenou spo-
lečností CTP reálný,“ nastínil problematiku 
starosta Robert Stržínek. Zastupitelé proto 
rozhodli, že částku 36,5 milionu Kč rozdělí 
na dvě poloviny. Nejprve schválili uvol-
nění 2 milionů Kč na pomoc ukrajinským 
uprchlíkům a humanitárním organizacím. 

Následně v polovině března odsouhlasili, že 
necelých 18 milionů ponechají v investiční 
rezervě, a zbývajících 16,5 milionu Kč rozdělí 
do oprav, investic a dalších nutných výdajů 
města. „O tři miliony například zvyšujeme 
rozpočet na opravy komunikací, navyšujeme 
přímé dotace na mládežnický sport a také 
kalkulujeme s již dříve schválenou rozpočto-
vou rezervou spojenou s výdaji na pomoc 
ukrajinským občanům v našem městě. Kvůli 
neočekávanému navýšení cen energií jsme 
také museli naší společnosti ST Servis, která 
provozuje městská sportoviště, poskytnout 
mimořádnou dotaci ve výši šest milionů,“ 
vypočítal starosta Stržínek. Dalších více než 
šest milionů Kč uvolnili zastupitelé na inves-
tiční akce. „O čtyři miliony jsme tak navý-
šili rozpočet na stavební úpravy a rozšíření 
MŠ Podlesí. Počítáme i s navýšením rozpoč-
tu na obnovu kontejnerových stání v ulici 
Nerudova nebo částky na projektové a prů-
zkumné práce,“ uzavřel Robert Stržínek.  (jm)
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Rozhovor

Radka Rubilina je rodačkou z Valašska, studovala ve 
Valašském Meziříčí a nyní působí jako ředitelka České-
ho centra Kyjev. Když do této pozice nastupovala, ne-
mohla tušit, že bude muset za rok a pár měsíců hlavní 
město Ukrajiny s celou rodinou ve spěchu opustit. 

Jste ve spojení s lidmi na Ukrajině?
Od doby, co jsme odešli z Ukrajiny, se 

neustále snažím zjistit, kdo se kde nachází 
a jaké jsou jejich aktuální potřeby. Hledám 
lidi na útěku, především umělkyně a naše 
partnery v kulturní sféře, protože Česká 
centra tvoří v zahraničí kulturní diplomacii 
a s těmito lidmi spolupracujeme. Řešili jsme 
třeba případ umělecké rodiny se dvěma dět-
mi z Buče, stihli odjet po poli před největšími 
masakry. Tříletý chlapec ovšem od té doby 
nemůže spát, potřebuje odbornou psycholo-
gickou pomoc. Rodina stále přežívá v jednom 
západním ukrajinském městě, protože ma-
minka si sama odjet do zahraničí netroufá 
a tatínek musí zůstat v zemi kvůli mobilizaci. 
Naopak k nám do České republiky dorazil po 
strastiplné cestě profesor kyjevské univer-
zity, přední odborník na evropské divadlo, 
který si ovšem neuměl ani koupit lístek na 
autobus – nikdy to prý nepotřeboval. Každý 
člověk je specifický a ti, co utíkají ze země, si 
s sebou přivážejí hromadu zvyků, problémů 
a traumat. Kromě plošné pomoci typu bydle-
ní potřebují opravdu individuální přístup.

Mnoho lidí má stále velký zájem 
aktivně pomáhat. Jaká pomoc je podle 
vašich zkušeností nyní klíčová?

Reakce lidí na začátku války byla fantas-
tická. Nastává ale doba, kdy se zase začínáme 
starat víc sami o sebe, vidíme už na nově 
příchozích mouchy, bojíme se, že o něco 
přijdeme, když u nás zůstanou. V této chvíli 
musí proto opravdu zabrat stát: potřebujeme 
reformu školství, zdravotnictví, změny v pří-
stupu k uprchlíkům, ke zbytnělé byrokracii. 
Za významný krok považuju příspěvek na 
bydlení pro ty, co u sebe uprchlíky ubytovali. 
Takových podpůrných nápadů je třeba víc. 
Co se týká osobní pomoci – na Ukrajině je teď 
obrovský nedostatek léků a zdravotnického 
materiálu. To nejdůležitější, a pro mě snad 
i to nejzajímavější, je ovšem osobní iniciativa 
u nás. Každý může navštívit nějakou ukra-
jinskou rodinu v okolí a seznámit se s nimi. 
Třeba se ukáže, že by se jim hodilo kolo, které 
se vám válí ve sklepě. A třeba je jen potěší 
vaše pozornost.

Teď mě jímá 
bezhlesý děs

Jak momentálně vypadá vaše práce?
Zůstávám na Valašsku, ale každý týden 

jezdím do Prahy, kde mají Česká centra cen-
trálu. Polovina mých ukrajinských kolegyň 
pracuje se mnou v České republice, druhá 
zůstává na Ukrajině. Jejich situace je diame-
trálně odlišná. Jedny trpí v Čechách pocitem 
vyloučení, chtějí se vrátit zpět domů. Ty, co 
zůstaly na Ukrajině, si zase snaží nepřipou-
štět možnost, že se třeba v noci ocitnou pod 
palbou. Žádná přitom nebydlí doma, patří 
mezi tzv. vnitřní uprchlíky. Máme pravidelné 
týdenní porady, vidíme se, mluvíme spolu. 
Nejdřív jsem byla z té naší nesourodosti ner-
vózní, ale kolegyně jsou ženy do nepohody. 
Práce jim pomáhá postavit se zase na nohy. 
Dokázaly zabrat a vyhledat naše partnery, 
postavili jsme nový program v České republi-
ce, dokonce jsme uzavřeli účetnictví za únor 
a březen – to považuju skutečně za zázrak.

Ve funkci ředitelky Českého centra 
v Kyjevě byste měla působit ještě tři roky. 
Dokážete si představit, že se vrátíte na 
Ukrajinu? 

Neumím si představit, že se tam vrátím 
dlouhodobě. Pracujeme nyní v České re-
publice, ukrajinští umělci a umělkyně tvoří 
na našem území nádherné věci, navazují 
profesionální vazby s místními organizace-
mi. To se jim bude strašně hodit, až se zase 
vrátí zpět. Já jsem se soustředila na to, ať 
zajistím svým kolegyním a našim partnerům 
další rozvoj, finance, ať jim neskončí jejich 
profesní život ze dne na den. Hodně mě ty 
dva měsíce ale vyčerpaly. Ráda bych viděla 
v poválečném Kyjevě člověka s novou ener-
gií, novými plány. Já to ale být nemůžu. Jsem 
příliš zatížena traumatem války, evakuace, 
jednotlivých osudů. Chci dokončit ve funkci 
ředitelky tento rok a poté se dát do kupy. Kaž-
dý konec znamená nový začátek a tak se už 
vlastně těším, kde zase přistanu.

Teď trochu z jiné strany. Pocházíte 
z Valašska, v dětství jste žila ve Valmezu, 
vracíte se do města pravidelně?  

Vracím se vždy, když nejsem v zahraničí. 
Jako diplomat trávím řadu let mimo Čes-
ko, reprezentuji naši zemi v mezinárodních 
organizacích. Když přijedu, ráda si s naším 
psem projdu místa svého dětství – z Ozni-
ce pěšky do Valmezu, na Jarcovskou gulu, 
kolem Bečvy k magickému soutoku, minulé 
léto jsme vzali děti k železňáku. Ráda chodím 

kolem gymnázia a procházím Botanikou. 
Gympl mě dobře připravil na mé nekonečné 
cesty, právě tady byl totiž turistický kroužek, 
se kterým jsme vyráželi do českých i slo-
venských hor. Tam jsem se naučila, že když 
někde zmoknu, určitě najdu místo, kde zase 
uschnu. Skvělá věc, zjistit tohle v šestnácti 
– víru v to, že má smysl hledat hřejivé místo. 
Vydržela mi dodnes.

V roce 2017 jste vydala sbírku básní 
Laciná romantika o zkušenosti s Rus-
kem. Vyvolává ve vás současná situace 
potřebu dalšího uměleckého vyjádření? 

Zatím mě spíš jímá bezhlesý děs. Laciná 
romantika je o Moskvě a ruských provinciích, 
v Rusku jsem strávila docela dlouhou dobu. 
Druhá půlka knihy je spojená s Arménií, tam 
jsme žili s rodinou čtyři roky. Nyní chystám 
sbírku s pracovním názvem „Skartovat“. 
Trošku se v ní probírám jevy, které tak nějak 
nepatří do našich slušných životů – podrazy, 
nevěry, prohry a ztráty. Víc se ale věnuji pře-
kladům z ruštiny. Po antologii básnířky Anny 
Barkové, která strávila přes dvacet let v sovět-
ských pracovních nápravných táborech, jsem 
konečně našla na Ukrajině autorku, s jejíž 
tvorbou hluboce souzním, Galinu Rymbu. 
Bohužel se mi teď několik dní neozývá a 
mám o ni velký strach.

Za rozhovor poděkovala
Veronika Macková

Radka Rubilina s ukrajinskými kolegyněmi v Českém 
centru Kyjev. Fota archiv Radky Rubiliny
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Odstartoval seriál běžeckých závodů

V pátek 22. dubna odstartoval první ze sé-
rie běžeckých závodů pro celou rodinu Bě-
hej ve Valmezu. Registrovat do závodů se 
mohou zájemci na www.behejvalmez.cz. 

„Díky aktivitám Sportovního klubu 
mládeže, T. J. Sokol a TJ Valašské Meziříčí 
probíhá v našem městě množství běžec-
kých závodů. Rozhodli jsme se je spojit do 
jednoho seriálu a přivést k běhu a zdra-
vému pohybu všechny věkové kategorie,“ 
přiblížil hlavní myšlenku akce místostaros-
ta Josef Vrátník. Na start každého z pěti zá-
vodů se tak mohou postavit nejen nejmenší 
děti s rodiči, ale také aktivní senioři. „Na 
nejrychlejší tři běžce v každé kategorii bu-
dou čekat hodnotné ceny. Každý účastník, 
který absolvuje alespoň tři z prvních čtyř 

klání, se navíc zapojí do souboje o celkové 
vítězství v seriálu. Poslední běh nebude 
do konečného pořadí počítán, protože se 
v rámci něj bude závodit v odlišných kate-
goriích. Přesto jsme rádi, že ho můžeme za-
řadit do programu běžeckých závodů a po 
doběhnutí posledních závodníků jej využi-
jeme k vyhlášení celkových výsledků,“ na-
vázal místostarosta Vrátník.                            (jm)       

6. května – Běh vítězství (park Kinských)

10. června – Memoriál obětem a hrdinům 
Heydrichiády – Běh za Lidice (park Abácie)

1. října – Běh náměstím 

9. října – Cross Valmez (letní stadion TJ VM)

Překroč svou ValMEZ v zámeckém parku

V neděli 15. května na Mezinárodní den ro-
diny se v parku zámku Kinských uskuteční 

sportovně-volnočasový den určený pro celou 
rodinu. Návštěvníci se mohou těšit na adre-
nalinové aktivity, při kterých si vyzkouší „pře-
kročit svou mez“. V nabídce bude například 
chůze na chůdách, parkourová dráha, bum-
perbally, vrh koulí, balanční cvičení na fit-
boardu, cesta za pokladem pomocí QR kódů, 
hledání dvojníků na velkoplošném banneru, 
slackline nebo také aktivity jako zamiř, šplhej 
a vyskoč co nejvýš. Program zpestří další do-
provodné aktivity, mezi jinými představením 
ochotnického divadelního souboru Divadlo 
nad Bečvou. Děti se mohou těšit na malování 
na obličej a závěr akce bude doplněn koncer-
tem kapely Z horní dolní a dál na jih. Přijďte si 
užít příjemnou neděli v parku zámku Kin-
ských. Vstup zdarma.                                   (redakce)

Bazárek pro dobrou věc proběhne popáté
Přijďte si v sobotu 14. května od 9.00 do 17.00 
na nádvoří zámku Žerotínů pro nový úlovek do 
skříně a pomozte tím dobré věci. Veškerý výtě-
žek bude ve spolupráci se spolkem Člověk člově-
ku věnován na pomoc handicapovaným dětem. 
Přispět lze také darováním věcí. Těšit se můžete 
i na výbornou kávu, domácí pizzu či sladkou 
tečku. Děti zabaví hasiči, aktivity pod taktovkou 
Domečku a fenka Rubi zkušená v canisterapii. 

Bližší informace na facebooku Bazárek pro dob-
rou věc V.                        (Iva Krupíková, Člověk člověku)

V sobotu 28. května proběhne druhý roč-
ník atraktivní sportovní akce City Extreme 
Enduro ValMez. Jezdci na endurových 
speciálech změří síly od 11.30 v prostředí 
sportovišť v lokalitě Kouty.

Tým kolem Vladimíra Orlity za podpory 
města Valašské Meziříčí pracuje na přípravě 
dalšího ročníku závodu. „City Extreme Enduro 
ValMez se loni vydařilo a měli jsme skvělé ohla-
sy nejen od jezdců, ale také od diváků. I letos 
se závodníci utkají ve třech kategoriích – Elite, 
Expert a Hobby, pro které bude připravena 
náročná tříkilometrová trať tvořená přírodními 
a umělými překážkami,“ pozval za pořadatele 
Vladimír Orlita. Kvalifikace jezdců je plánová-
na od 9.00. Hlavní klání startuje v sobotních 
11.30 a závod se pojede na jednu hodinu v are-
álu sportovišť v lokalitě Kouty. Přihlášeni jsou 
jezdci napříč celou Českou i Slovenskou repub-
likou, mezi jinými například David Cyprián, 
Robert Friedrich či Matěj Škuta.

V rámci doprovodného programu nebudou 
chybět ani aktivity zaměřené na bezpečnost 
motocyklistů v dopravě, které pořádají Komise 
BESIP Valašské Meziříčí, SVČ Domeček a místní 
skupina ČČK. Více na www.endurovalmez.cz 
a facebook City Extreme Enduro ValMez.       (jm)

Extrémní městské 
enduro už v květnu

Nenechte si ujít!
Květinový jarmark a vyhlášení soutěže 
O rozkvetlé město

V pátek 13. května proběhne od 8.00 na 
nádvoří zámku Žerotínů oblíbený Květinový 
jarmark. V rámci bohatého doprovodného 
programu bude také vyhlášena soutěže O roz-
kvetlé město. Široká veřejnost, školy i firmy 
se jejím prostřednictvím mohou pochlubit 
svými kvetoucími zahradami, balkony a truh-
líky. Zájemci se mohou hlásit do 30. července 
na e-mailu stritezska@muvalmez.cz. Více na 
www.valmez.cz.

Férová snídaně
Valmez se jako fairtradové město každo-

ročně zapojuje do kampaně na podporu pěs-
titelů z oblasti globálního Jihu a místní pro-
dukce. Občané mohou přijít posnídat v sobotu 
14. května od 9.00 na nádvoří zámku Žerotínů. 
Každý by si měl přinést fairtradové dobroty. 
Město akci pořádá spolu s Charitou a SPŠ sta-
vební. Součástí akce bude také Bazárek pro 
dobrou věc V.                                                (redakce)
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Knihovna slaví 
kulatých 100 let

Městská knihovna Valaš-
ské Meziříčí si letos při-
pomíná jedno významné 
jubileum. Tato veřejná 
instituce totiž začala své 
služby občanům našeho 
města poprvé nabízet už 
v roce 1922. Od té doby 
prošla řadou změn, které 
ji formovaly do podoby, 
jakou známe dnes.

Při psaní tohoto článku a čerpání informa-
cí ve starých materiálech jsem našla text, 
po jehož přečtení jsem si uvědomila, že je 
pořád platný, tak tedy na úvod: „Zřizování 
městských veřejných knihoven považuje-
me za nejdůležitější a nejlepší prostředek 
ke vzdělání lidu. Neboť knihovna jest také 
škola, a sice škola pro mládež i pro dospě-
lé, škola všestranná, v kteréžto učí mnoho 
moudrých učitelů k tomu bez hole, bez met-
ly, bez černé tabulky. Nedá se upříti, že celá 
krajina za krátký čas jiné tvářnosti nabude, 
když se v ní několik knihoven zřídí a v lidu 
chuť ke čtení moudře vzbudí." Karel Havlí-
ček Borovský, Pražské noviny 1846.

První knihovny už v roce 1861
Počátky veřejného knihovnictví sahají ve 
Valašském Meziříčí do roku 1861, kdy vzni-
kl z iniciativy Františka Pavlíka čtenářský 

V krásenské radnici
Veřejná knihovna a čítárna byla otevřena 
v říjnu 1922 pod vedením knihovníka prof. 
Františka Janišky v prostorách staré obec-
né školy (v místě dnešní spořitelny). Spo-
jením Valašského Meziříčí a Krásna nad 
Bečvou došlo v prosinci 1924 také ke spoje-

spolek se svou vlastní veřejnou knihovnou. 
V roce 1892 byla založena sokolská veřej-
ná knihovna. V roce 1899 farní knihovna 
a v roce 1907 z popudu Akademického klubu 
Palacký veřejná knihovna. Spolkové knihov-
ny sloužily pouze členům spolku, knihovny 
fary či Sokola sice půjčovaly knihy všem 
občanům, ale okruh byl hodně omezený na 
lidi sympatizující s tou či onou organizací. 
Teprve spolek Veřejná knihovna a čítárna, 
který vznikl v roce 1909, začal plnit funkci 
veřejné knihovny v pravém slova smyslu až 
do roku 1922. V červnu roku 1919 byl přijat 
velmi pokrokový knihovnický zákon, který 
uložil obcím povinnost zřídit a ze svých pro-

středků provozovat obecní veřejné knihov-
ny. A tak na přelomu let 1921 a 1922 došlo 
mezi spolkem Veřejná knihovna a čítárna 
a městem Valašské Meziříčí  k dohodě o pře-
dání inventáře spolku pro zřízení obecní 
knihovny a čítárny.
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ní jejich obecních knihoven a knihovna se 
přestěhovala do 1. patra krásenské radni-
ce. V roce 1927 vzniká oddělení pro děti 
a mládež, které pak mezi lety 1969 až 2019 
sídlilo v budově na ulici B. Němcové. Od 
roku 1949 do roku 1960 plnila knihovna 
také funkci okresní knihovny pro okres 
Valašské Meziříčí a metodicky pomáhala 
32 místním veřejným knihovnám v okolí 
města. 

Krásenská radnice za éry knihovny 
prošla rekonstrukcí hned čtyřikrát. V le-
tech 1957–1960 dochází ke generální opra-
vě budovy, která je výrazem ocenění his-
torické i estetické hodnoty tohoto objektu. 
Z přízemí je vystěhováno řeznictví, odstra-
něn dřevěný kiosek a další rušivé přístavky 
a později i sousední objekt bývalé hasičské 
zbrojnice. Po ukončení generální opravy 
v roce 1960 pak sloužil celý objekt rad-
nice potřebám knihovny. Další opravou 
prošla budova v letech 1976–1978. Ve štítu 
severozápadního průčelí byla objevena 
freska zobrazující sv. Floriána, patrona 
chránícího před nebezpečím požáru. Tato 
rekonstrukce radnice však neřešila zásadní 
problém soustavného poškozování budovy, 
způsobeného vzlínající vlhkostí a další-
mi vlivy. Několikeré zatopení sklepních 
prostorů při letních deštích, včetně čas-
tých prostupů z městské kanalizace, zcela 
zničilo technické vybavení kotelny, způ-
sobilo trvalou vlhkost přízemí spojenou 
s borcením průčelní zdi objektu s altánem 
a vnějším schodištěm. V letech 1986–1989 
tak došlo k další generální opravě. V sou-
vislosti s havarijním stavem bylo strženo 
a znovu vybudováno vnější schodiště, 
provedena výměna zvětralých opěrných 
sloupů vížky, vyměněny stropní trámy, 
podlahy, vybudována nová plynová kotel-
na, sociální zázemí a nová elektroinstala-
ce. Úpravou doposud nevyužitých půdních 
prostorů a výstavbou vnitřního schodiště 
došlo k rozšíření provozních místností 
budovy. Společně se zhotovením vnitřních 
a vnějších omítek byla restaurována freska 
sv. Floriána. Poslední velké opravy proběh-
ly v letech 1997 až 1998 po velkých červen-
cových povodních.

Stěhování do nového
Knihovna již dávno není pouhou půjčovnou 
knížek, ale jsme plnohodnotné kulturní, ko-
munitní, vzdělávací a volnočasové centrum 
ve městě. Tato změna proběhla v řádu dese-
tiletí a Krásenská radnice i budova u Rajky 
již nevyhovovaly našim rozrůstajícím se 
aktivitám. Nemluvě o bariérovosti a malých 
prostorách. Od roku 2019 tak po rozsáhlé re-
konstrukci budovy na Nábřeží sídlíme v pro-
storách komunitního centra spolu s Kinem 
Valmez a Občanskou poradnou Pod křídly.

Desetitisíce klientů ročně
Do knihovny docházejí děti z mateřských 
a základních škol a školních družin a stu-
denti ze středních učilišť a škol. Pro jejich 
kolektivy během školního roku pořádáme 
na 400 vzdělávacích lekcí a exkurzí. Pro 

Široká nabídka služeb
Naše nabídka je opravdu pestrá, půjčujeme 
knihy, noviny, časopisy, regionální literatu-
ru, audioknihy pro nevidomé, deskové hry, 
e-knihy a čtečky, didaktické hračky, dioptrické 
brýle. K vypůjčení dokumentů mohou klienti 
využít samoobslužný selfcheck, k vrácení 
pak návratový bibliobox. Nabízíme řadu 
doplňkových služeb – kopírování, skenování, 
laminování, kroužkovou vazbu, obalování 
sešitů a knih. Pro seniory a handicapované 
potom donáškovou službu až do domu. Naši 
registrovaní čtenáři (v současné době přes 
4 000 klientů) mají přístup do online katalo-
gu a čtenářských kont, prostřednictvím nichž 
mohou zdarma využívat plné texty zdigitali-
zovaných děl nedostupných na trhu z fondu 
Národní knihovny, Knihovny Akademie věd 
ČR i Moravské zemské knihovny. V knihovně 
fungují hned čtyři kluby. Ten první je Ma-
líček pro děti do tří let, dále Všeználek pro 
děti do 6 let, klub programování a robotiky 
CoderDojo pro mládež od 9 do 18 let a D-klub 
pro seniory, aby se neztratili v digitálním 
světě. Informace o našich akcích najde veřej-
nost na webu www.mekvalmez.cz, ale také na 
sociálních sítích. Jsme na facebooku, insta-
gramu a youtube. A poslední novinkou je 

100 let si připomeneme již na květnové Meziříčské  
muzejní noci. Knihovna se promění na retroknihov-
nu a pokud vše vyjde, bude součástí tohoto dne také 
možnost si společně s tiskařem vytisknout na histo-
rickém knihtisku svůj vlastní list jako upomínku ke 
100. výročí knihovny.

veřejnost pak ročně na 50 akcí v podobě 
amatérských výstav, besed, přednášek, 
školení a kurzů. Připojujeme se k celorepub-
likovým akcím jako je Noc s Andersenem, 
S knížkou do života, Knížka pro prvňáčka, 
Lovci perel, Březen měsíc čtenářů, Týden 
knihoven. Návštěvnost knihovny je během 
„normálních“ let kolem 50 000 fyzických 
návštěvníků a k tomu ještě přes 60 000 
online návštěv (vstupy do čtenářských kont 
a online katalogu). Spolupracujme s Adrou, 
Zdravým městem, Klubem seniorů, Sjedno-
cenou organizací nevidomých a slabozra-

kých ČR, Centrem pro rodinu, Centrem na 
podporu integrace cizinců pro Zlínský kraj 
a dalšími. V rámci výkonu regionálních slu-
žeb zajišťujeme metodickou pomoc 16 obec-
ním knihovnám v obcích mikroregionu 
Valašskomeziříčsko-Kelečsko.

3D tisk pro veřejnost v oddělení pro dospělé. 
Knihovna se v roce 2019 umístila na 2. místě 
v soutěži Knihovna roku v kategorii měst nad 
20 000 obyvatel. A v této kategorii také v roce 
2019 získaly webové stránky knihovny první 
místo v soutěži Biblioweb.

Chtěla bych také poděkovat svým kole-
gům knihovníkům a bývalé ředitelce knihov-
ny Aleně Lukášové, protože jen díky nim 
je dnes knihovna taková jaká je. Nevěříte? 
Přijďte mezi nás!

Zdeňka Smahlová, ředitelka knihovny
Fota archiv knihovny
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Malý průvodce mateřskými školami

Malý průvodce mateřskými
školami v našem městě

Milí rodiče malých dětí, 

pokud stále váháte, do které mateřské školy přihlásit svou ratolest, potom právě vám je určen Malý 
průvodce mateřskými školami v našem městě. Zahrnuje důležité informace jak o sedmi mateřských 
školách zřizovaných městem Valašské Meziříčí, tak o předškolních zařízeních jiných zřizovatelů. 
Věřím, že zde na jednom místě najde vše důležité, co vám pomůže s rozhodováním.
Hlavně vašim dětem pak přeji, aby se jim v mateřské škole co nejvíce líbilo. Zároveň vás srdečně zvu 
k zápisu do městských „mateřinek“ ve čtvrtek 12. května v čase od 8.00 do 15.00.

PaedDr. Yvona Wojaczková, 
místostarostka, gestorka pro školství

Mateřská škola Hrachovec, Hrachovec 210
s nadstřešením � terasa � ohniště � pocitový 
chodníček 
Nabídka: výlety a exkurze � pravidelné vystu-
pování dětí v Seniorparku, vítání občánků apod. 
� keramický klub v SVČ Domeček – pravidelně
Sportovní vyžití: výuka bruslení � výuka 
plavání � atletické cvičení � pohybové aktivity 
na školní zahradě a v přírodě v blízkém okolí
Akce s rodiči: tematické tvořivé dílny � školní 
besídky � rozloučení se školáky

Ředitelka: Hana Hájková
Kontakty:  702 008 828, mshrachove@razdva.cz, 
www.skolkahrachovec.estranky.cz
Velikost školy: jednotřídní škola � budova se 
nachází v místní části Hrachovec
Věkové složení třídy:  děti ve věku 3–6 let
Provozní doba: 6.30–15.45  
Zahrada: herní prvky v přírodním stylu (dřevěné 
prolézačky, pirátská loď, houpačka, přírodní 
kopec) � zelená venkovní učebna � pískoviště 

Mateřská škola Kraiczova, Kraiczova 362
učebna � pískoviště � Kneippův pocitový chod-
níček � prostor pro míčové hry apod.
Nabídka: výuka logopedie � výuka angličtiny 
v předškolní třídě (využívány tablety a PC) 
� výlety a exkurze
Sportovní vyžití: výuka plavání � atletické 
cvičení v SVČ Domeček � pohybové aktivity 
na školní zahradě � dopravní hřiště
Akce s rodiči: tvořivé dílny � loučení 
s předškoláky � opékání � vánoční setkání

Ředitelka: Jana Vašutová
Kontakty: 571 622 882, 732 810 262, 
reditelka@mskraiczova.cz, www.mskraiczova.cz
Velikost školy: 3 třídy � budova se nachází 
v klidném prostředí v rezidenční části města
Věkové složení třídy: dvě třídy dětí ve věku 
3–5 let � jedna třída předškolních dětí
Provozní doba: 6.00–16.30  
Zahrada:  herní prvky v přírodním stylu (dřevěné 
prolézačky, houpačky, skluzavka) � venkovní 

Mateřská škola Křižná, Křižná 768
ježkovník) � pískoviště � přírodní kopeček na 
sáňkování � zpevněný prostor pro basketbal 
a míčové hry
Nabídka: výuka logopedie ve škole � škola 
v přírodě � tvoření z keramické hlíny
Sportovní vyžití: minitělocvična v MŠ � at-
letické cvičení v SVČ Domeček � pohybové 
aktivity na školní zahradě � dopravní hřiště
Akce s rodiči: tematické tvořivé dílny � po-
chod broučků � vánoční besídka � den rodin 
(setkání všech rodičů a dětí na školní zahradě) 
� maturita předškoláků

Ředitelka: Jitka Pelcová
Kontakty: 702 021 188, 
mskriznavm@seznam.cz, www.mskrizna.cz
Velikost školy: 3 třídy � budova se nachází 
v klidné lokalitě mezi ulicí Křižnou a Bečvou
Věkové složení třídy: dvě třídy děti ve věku 
3–5 let � jedna třída předškolních dětí
Provozní doba: 6.00–16.00
Zahrada: herní prvky v přírodním stylu 
(pirátská loď, houpačky, skluzavka, domečky, 
kreslící tabule apod.) � prvky pro výuku 
ekologie (hmyzí domečky, bylinkové záhonky, 

V mateřských školách se hradí úplata za předškolní vzdělávání (tzv. školkovné) a stravné. Informaci o výši úplaty 
sdělí ředitelka školy. Pro děti, které do 31. srpna 2022 dosáhnou pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. září 2022 
povinné. Děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, hradí pouze stravné (tzv. školkovné nehradí). 

10



Malý průvodce mateřskými školami

Mateřská škola Podlesí a Bynina, Podlesí 234
Nabídka: výuka logopedie � kroužek pro 
předškoláky Klubíčko (Podlesí) a Šikulka (Byni-
na) � keramika v SVČ Domeček � školní výlety 
a exkurze � karnevaly � tematické dny pro děti 
� předškolácké maturity � ponocování v MŠ
Sportovní vyžití: výuka plavání � atletické 
cvičení v SVČ Domeček � dopravní hřiště � po-
hybové aktivity na školní zahradě
Akce s rodiči: tvořivé dílny � uspávání broučků 
� týdny knih � Podívánky – den otevřených 
dveří � mikulášská a vánoční besídka � den 
matek � školní jarmark (v Podlesí) � zahradní 
slavnost na konci školního roku

Ředitelka: Dagmar Surá
Kontakty: 571 614 039, mspodlesi@seznam.cz 
a msbynina@seznam.cz, www.mspodlesi.webnode.cz
Velikost školy: 1 třída v budově MŠ v Podlesí 
� 1 třída v budově MŠ v Bynině 
Věkové složení třídy: třídy smíšené 3–6 let
Provozní doba: 6.30–16.00
Zahrada – Podlesí: herní prvky z přírodního 
materiálu (houpačka, prolézačka) � pískoviště 
� prostor pro volné hry 
Zahrada – Bynina: herní prvky v přírodním sty-
lu (prolézačka, houpadla, vrbový tunel, pocitový 
chodníček) � kryté pískoviště � hrací domeček

Mateřská škola Seifertova, Seifertova 160
Nabídka: výuka logopedie v logopedických 
třídách a ambulantně � kroužek angličtiny � sol-
ná jeskyně � škola v přírodě � výlety a exkurze
Sportovní vyžití: výuka plavání a bruslení 
� lyžařský kurz � základy babytenisu � atletické 
cvičení v SVČ Domeček � pohybové aktivity na 
školní zahradě � dopravní hřiště � olympiáda 
v MŠ � fotbalové turnaje � atletické závody
Akce s rodiči: pochod broučků � mikulášská 
besídka � vánoční besídka � veřejná vystoupení 
dětí � masopust a karneval v MŠ � den matek, 
Země a dětí � tvořivé odpoledne pro rodiče 
� týden radovánek � loučení s  předškoláky 

Ředitelka: Jarmila Děrkasová
Kontakty: 571 622 785, 739 077 448,
skolka@msseifertova.cz, www.msseifertova.cz
Velikost školy: 5 běžných tříd � 2 speciální 
logopedické třídy � škola se nachází v klidné 
rezidenční části města
Věkové složení třídy: třídy věkově smíšené
Provozní doba: 6.00–16.30
Zahrada: herní prvky v přírodním stylu (pro-
lézačky, houpačky, skluzavky, vrbové domečky 
apod.) � prvky pro výuku ekologie (hmyzí 
domeček, bylinkový záhon, vrbové tunely) 
� pískoviště � štěrkoviště

Mateřská škola Štěpánov,  Štěpánov 658

Nabídka: výuka logopedie � interaktivní tabule 
� výuka angličtiny � saunování ve vlastní sauně 
� škola přírodě � výlety � účast v mezinárod-
ních projektech zaměřených na tradice
Sportovní vyžití: 2 sportovně zaměřené třídy 
� výuka plavání a bruslení � lyžařský kurz � at-
letické cvičení v SVČ Domeček � dopravní hřiště 
� pohybové aktivity na školní zahradě
Akce s rodiči: tvoření Podzimníčků � drakiáda 
� pochod s broučky � vánoční dílna � olym-
piáda a karneval na ledě � víkendové lyžování 
� zahradní slavnost � pasování na školáky

Ředitelka: Ivana Tlapáková
Kontakty: 571 621 705, 737 904 902, 
reditelka@skolkavyhlidka.cz, 
www.skolkavyhlidka.cz 
Velikost školy: 8 tříd ve 2 budovách � škola se 
nachází v klidné lokalitě na ulici J. K. Tyla
Věkové složení třídy: 4 třídy mladší děti 
(3–4 roky) � 4 třídy starší děti (5–7 let)
Provozní doba: 6.15–16.00
Zahrada: herní prvky v přírodním stylu 
(prolézačky, houpačky, skluzavky apod.) 
� domečky � pískoviště � venkovní učebna

Mateřská škola Vyhlídka, J. K. Tyla 419

domeček) � dětská lezecká stěna � pískoviště 
� venkovní učebna
Nabídka: výuka logopedie � interaktivní tabule 
� výuka angličtiny formou her � keramika 
� škola v přírodě � výlety a exkurze � čističky 
vzduchu ve třídách � zvlhčovače a inhalátory
Sportovní vyžití: výuka plavání a bruslení 
� dětská jóga � atletické cvičení v SVČ Domeček 
� dopravní hřiště � pohybové aktivity na školní 
zahradě � sportovní hry v přírodě
Akce s rodiči: tvůrčí dílničky � vánoční besídka 
� dětský karneval � zahradní slavnost k za-
končení školního roku � loučení s předškoláky

Ředitelka: Iveta Kývalová
Kontakty: 571 632 671, 571 630 021, 
info@ms-stepanov.cz, www.ms-stepanov.cz 
Velikost školy: 5 tříd ve 2 budovách � škola se 
nachází v rezidenční části Štěpánov 
Věkové složení třídy: 3 třídy smíšené (3–5 let) 
� 1 třída pro děti s povinným předškolním 
vzděláváním (5–7 let) � 1 třída mladší (3–4  roky) 
s možností přijetí dítěte od 2 let 
Provozní doba: 6.00–16.30
Zahrada: herní prvky v přírodním stylu (pro-
lézačky, houpadla, skluzavky, dřevěný laby-
rint apod.) � prvky pro výuku ekologie (hmyzí 

Zápis do mateřských škol zřizovaných městem Valašské Meziříčí proběhne ve 
čtvrtek 12. května v době od 8.00 do 15.00.
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Malý průvodce mateřskými školami

Mateřské školy jiných zřizovatelů
Základní škola a Mateřská škola, Křižná 782

Nabídka: specializovaná MŠ pro děti s men-
tálním postižením, kombinovanými vadami 
a autismem � komunikace pomocí obrázkových 
systémů (VOKS) � canisterapie � muzikoterapie 
� bazální stimulace � Snoezelen � logopedická 
podpora � přítomnost asistentů ve třídách � 
možnost individuální péče
Akce s rodiči: tvořivé dílny � vánoční besídka 
� odborné přednášky pro rodiče

Ředitelka: Roman Petružela
Kontakty: 731 118 440, 571 622 346, 
posta@zsamskrizna.cz, www.zsamskrizna.cz
Zápis: 11. května od 8.00 do 12.00
Velikost školy: 3 speciální třídy
Věkové složení: smíšené třídy (3–6 let)
Provozní doba: 7.00–15.30 
Zahrada:  dětské hřiště v atriu školy � relaxační 
a rehabilitační místnosti

Mateřská škola pro sluchově postižené, Vsetínská 454
gramech pro MŠ � infrasauna � logopedická 
péče o děti s patlavostí, koktavostí a dysfází 
� individuální intenzivní logopedická péče 
v malém kolektivu dětí
Sportovní vyžití: lyžařský výlet � vodní hrát-
ky � ozdravný pobyt v přírodě � horolezecká 
stěna
Akce s rodiči: vánoční besídka � karneval 
� den matek � zahradní slavnost

Ředitelka: Antonín Liebel
Kontakty: 731 117 932, 
reditel@val-mez.cz, www.val-mez.cz
Velikost školy: 3 třídy
Věkové složení: smíšené třídy (3–6 let)
Provozní doba: 6.30–16.00
Zahrada: dětské hřiště � multifunkční 
Nabídka: 2 třídy logopedické � 1 třída surdo-
pedická � využívání ICT ve výukových pro-

Dětská skupina Emcéčko, J. K. Tyla 418
Věkové složení: smíšené třídy (3–6 let)
Provozní doba: 6.00–16.00 
Zahrada:  přizpůsobena věku dětí � průlezky 
a pískoviště
Nabídka: registrovaná DS � aktivity probíhají 
dle Plánu výchovy a péče (psychomotorické, 
hudební, pohybové, výtvarné atd.) � individuál-

Ředitelka: Silvie Malíková
Kontakty: 776 136 413, emceckovm@seznam.cz, 
www.miniskolka-emcecko.webnode.cz
Zápis: zápis je průběžný dle potřeb rodičů 
� ceník služeb na webu
Velikost DS: 1 třída pro 15 dětí � třída věkově 
smíšená �  věk dětí 1–3 roky

Dětská skupina Lístek s prvky Montessori, Masarykova 291
Velikost DS: 1 třída pro 12 dětí 
Věkové složení: smíšená třída (1–6 let)
Provozní doba: 7.00–16.30
Zahrada: rekonstruované vnitřní atrium 
ZŠ Masarykova v přírodním stylu a školní hřiště 

Ředitel: Jiří Buksa, ZŠ Masarykova
Kontakty: 571 614 764, 
skola@zsmasarykova.cz, www.zsmasarykova.cz
Nabídka: provozuje Místní akční skupina 
Rožnovsko, z. s. 

Dětská skupina Rybičky, Komenského 2
Nabídka: registrovaná DS � provozuje 
Římskokatolická farnost Valašské Meziříčí 

Kontakty: Eliška Štefková, 731 688 744, 
ds.rybicky@seznam.cz

ní přístup k dětem (plínky, dudlíky, zvláštní 
strava, oblíbené hračky, pravidelná komunikace 
s rodiči) � rodinná atmosféra � malý kolektiv 
� hodiny angličtiny hrou s profesionální lektork-
ou � výlety � návštěvy divadla � vycházky do 
okolí � obědy dováženy ze ZŠ Šafaříkova 
Akce s rodiči: vánoční posezení s rodiči

Dětské skupiny

Nabídka: registrovaná DS � dopolední aktivity 
formou Montessori bloku – činnosti na elipsy, 
hrátky s montesorri pomůckami � rodinná    
atmosféra � malý kolektiv � pravidelné vy-
cházky � oběd dodává ZŠ Masarykova

Uvedený přehled dětských skupin nemusí být úplný. 
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Z města

Karneval na Juřince pro malé i velké

Po dvouleté covidové odmlce se na Juřin-
ce opět uskutečnil Maškarní bál pro děti. 
Zábava to byla velkolepá, všude se rojily 
masky. K poslechu a tanci hrála kapela 
O.K. Country. Ta si navíc připravila celou 
řadu soutěží a her, z nichž si děti odnes-
ly drobné ceny. V závěru odpoledne pak 
všichni napjatě čekali na vyhlášení nej-
lepší masky a na následné losování bohaté 
tomboly. Věříme, že děti odcházely domů 
spokojené a budou na akci ještě dlouho 
s úsměvem vzpomínat.

Večer pak zábava pokračovala v režii 
dospělých a ani oni se nenechali zahanbit 
při výběru masek. Překvapením večera bylo 
vystoupení skupiny Oileán s ukázkou irských 
tanců. I zde se netrpělivě čekalo na hodnoce-
ní masek. Volba krále a královny byla nako-
nec opravdu překvapivá, na prvním místě se 
totiž díky hlasování setkaly hned dva páry. 
Ocenění tedy byli pan a paní Piccasovi i oko-
lo bzučící pár komárů. Věříme, že se letošní 
roj masek všem líbil a večer si patřičně užili.   

    (Tibor Mičunek, foto archiv OV Juřinka)

Majitelé zastaralých kotlů stále mohou při-
stoupit k jejich výměně za ekologičtější způso-
by vytápění v rámci tzv. krajských kotlíkových 
dotací. Krajský úřad Zlínského kraje přijímá 
tzv. předžádosti, které je možné podat na webu 
www.kr-zlinsky.cz/kotliky.

Určeny jsou pro nízkopříjmové domácnos-
ti, kde průměrný čistý příjem na člena domác-
nosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč. 
U nezletilých dětí a studentů do 26 let se uva-
žují příjmy ve výši 0 Kč.

Výše dotace je 95 % ze způsobilých výdajů 
dle typu vyměňovaného kotle však maximálně:
- kotel na biomasu max. 130 tisíc Kč
- tepelné čerpadlo max. 180 tisíc Kč
- plynový kondenzační kotel max. 100 tisíc Kč

POZOR: Úhrada způsobilých výdajů 
u plynových kondenzačních kotlů bude pouze 
v případě, že výměna byla již realizována, pří-
padně byla vystavena závazná objednávka, a to 
v termínu do 30. 4. 2022.

Podání předžádosti žadatele bonifikuje při 
předložení žádosti o dotaci. Přesto i lidé, kteří 
předžádost nevyplní, si budou moci po vyhlá-
šení výzvy podat žádost o poskytnutí dotace.

Krajský úřad očekává, že výzva na Kotlíko-
vé dotace 2022+ bude vyhlášena začátkem květ-
na. V červnu by měl být zahájen příjem žádostí, 
s předpokládaným ukončením 31. srpna 2022. 
Více na www.kr-zlinsky.cz/kotliky.           (radnice)

Příjem předžádostí na 
výměnu kotlů

Společenská kronika

Svatby
Zdeněk Bártek + Pavlína Maršálková
Milan Huraj + Eva Lukůvková
Jiří Svatoš + Martina Soukalová
Michal Cahlík + Michala Fridrichová
Jiří Žlebek + Jana Zavadilová
Jan Šotek + Věra Dlouhá

Máme 27 nových občánků města

Hned dvě slavnostní vítání nových občánků po covidové pauze proběhla v dubnu. To první, kterého se v doprovodu 
rodičů a sourozenců zúčastnili Dominika, Eduard, Gabriela, Simona, Vivien, Nela, Kristýna, Damián, Stela, Filip, Adéla 
a Vojtěch, proběhlo ve středu 6. dubna. O 14 dní později se pak novými občánky Valašského Meziříčí stali také Julie, Jus-
týna, Viktorie, Václav, Anastázie, Jakub, Kristýna, Josefína, Sabina, Amálie, Matyáš, Vít, Tereza, Amálie a Matěj. (redakce)

Palačovská spojka 
– práce začaly
Skrývkou ornice, kácením dřevin a záchran-
ným archeologickým průzkumem začaly pří-
pravné práce na dlouho očekávané Palačovské 
spojce, které napojí Valašsko na dálniční síť. 
Investorem nové čtyřproudové silnice I/35 
mezi Lešnou a Palačovem s předpokládanými 
náklady 2,2 miliardy Kč bez DPH je Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR. Součástí stavby dlouhé 
bezmála devět kilometrů je také rekonstrukce 
dálnice D48 Dub – Palačov. Aktuálně probí-
há výběrové řízení na zhotovitele hlavních 
stavebních prací, které by měly začít v druhé 
polovině letošního roku.

Cílem stavby je převedení dopravy z velmi 
vytížené trasy silnice I/35 procházející také 
Valašským Meziříčím na nově vybudovanou 
čtyřpruhovou silnici s napojením na dálnici 
D48 u Palačova. Řidiči by se zde měli poprvé 
projet v roce 2025. O rok později by pak dle in-
formací ŘSD měla začít také výstavba obchva-
tu města Valašské Meziříčí s předpokládaný-
mi náklady 3,1 miliardy Kč bez DPH.    (redakce)
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Akce Květen 2022

1 Ne

Hvězdárna � Astronomická pozorování � každou středu, 
čtvrtek a pátek v 20.30 � Měsíc – od 4. 5. do úplňku 15. 5., 
Merkur – ve druhé polovině měsíce, hvězdy, hvězdokupy, 
mlhoviny, galaxie – za příznivých podmínek. 

Zámek Kinských � Člověk v krajině, krajina v lidech � každý 
den, mimo pondělí 9.00–17.00 

Zámek Kinských � Jak chtěl změnit svět  � do 6. 5. � Osob-
nost, dílo a život učitele národů Jana Amose Komenského.

Zámek Kinských � Jak se žilo na zámku � do 26. 6. 

Zámek Kinských � Nenechme se otrávit � do 30. 6. 

Zámek Kinských � Staré tisky � do 25. 7. � Unikátní tisky 
z muzejních sbírek.

Knihovna � Rozmanitost života � 31. 5. � oddělení pro děti 
� Prodejní výstava obrazů Olgy Baselové. 

4  St

KČT � S Vandou Konvičnou � Vlak 8.30 Chropyně 
–  m. zámecké rybníky – NS Malá Bečva – rybník Hejtman 
– Chropyně, 10 km.

Valašský krajkářský a řemeslný spolek � Paličkování pro 
začátečníky i pokročilé � 9.00–13.00

Knihovna � D-klub – senioři v digitálním světě � 9.30–11.00 
� PC učebna � Registrace na stritesky@mekvalmez.cz nebo 
571 621 589, počet míst omezen, více na www.mekvalmez.cz.

Knihovna � MultiCulti � 14.00–17.00 � malý sál � setkávání 
s dětmi z cizích zemí, hravé odpoledne, neformální vzdělávání, 
více na www.mekvalmez.cz.

5  Čt

Knihovna � Kamčatka na kole � 17.30 � malý sál 
� Beseda Romana Kalabuse ve spolupráci se Zdravým 
městem a Adrou.

Knihovna � Malíček � 9.00–11.00 � oddělení pro děti 
� Klub pro děti do 3 let, registrace na www.mekvalmez.cz.

Knihovna � CoderDojo � 14.00–16.00 � PC učebna  
� Klub programování a robotiky � Jen pro registrované na:                       
coderdojo@mekvalmez.cz, kapacita max. 12 dětí od 9 do 17 let. 

6  Pá

Klub Most � Odpuštění � 17.00 � Klubovna

Farmářské trhy � nádvoří zámku Žerotínů

7  So

KČT � S Vandou Konvičnou � Vlak 7.13 Mořkov – 46. ročník 
pochodu okolo Mořkova.

Kuželna � Kvalifikace MČR seniorů � 10.00–22.00       
� 48 účastníků z celé ČR.   

8  Ne

Kuželna � Finále MČR seniorů � 10.00 � 24 nejlepších 
hráčů, za místní oddíl Dalibor Tuček a Josef Konvičný.

11  St

KČT � S Vandou Konvičnou � Bus 7.30 N. J. – Bartošovice 
– NS kolem rybníků – Bartošovice, 10 km.

Knihovna � D-klub � 9.30–11.00 � PC učebna

Knihovna � MultiCulti � 14.00–17.00 � malý sál 

Knihovna � Zvuková knihovna aneb čtení jinak � 14.00      
� malý sál � o službách knihovny pro nevidomé a slabozraké

13 Pá

Klub Most � Rychlokurz ukrajinštiny � 17.00 � Klubovna

Květinový jarmark � nádvoří zámku Žerotínů

Hvězdárna � Měsíc plný otazníků � 19.00 � Nové názory 
na vznik Měsíce a jeho vlivu na Zemi. Přednáší Pavel Gab-
zdyl, astronom a fotograf.

14  So

Knihovna � Petra Bučková a Denisa Pfauserová: Jak 
se vám líbím teď? � 18.30 � malý sál � Listování.cz 
– scénické čtení aneb divadelní představení z knihy Holly 
Bourneové, rezervace na 571 621 589 nebo v oddělení pro 
dospělé.

15  Ne

KČT � S Vandou Konvičnou � Vlak 8.30 Huslenky 
– Galovské lúky (orchideje) – dojdeme zpět do Huslenek, 
350 př., 10 km.

17  Út

Knihovna � Všeználek � 16.00 � oddělení pro děti � Klub 
Všeználek pro děti ve věku 3 až 5 let, zábavné odpoledne.

18  St

KČT � S Vandou Konvičnou � Bus 7.55 Vsetín – Semetín – cyklo 
6121 přes Štěpkovou a zelenou do Hošťálkové, 180 př., 9 km.

Valašský krajkářský a řemeslný spolek � Paličkování pro 
začátečníky i pokročilé � 9.00–13.00

Knihovna � Jak na chytrý telefon či tablet? � 9.00–12.00   
�  počítačová učebna � Pro seniory 65+, vlastní zařízení s sebou. 
Rezervace míst v knihovně nebo na 571 621 589. 

Knihovna � MultiCulti � 14.00–17.00 � malý sál

Knihovna � D-klub � 9.30–11.00 � PC učebna

19  Čt

Knihovna � CoderDojo � 14.00–16.00 � PC učebna 

20 Pá

Klub Most � DSČ a práce (dobře strávený čas) � 17.00    
� Klubovna

Farmářské trhy � nádvoří zámku Žerotínů

21  So

Valašský krajkářský a řemeslný spolek � 3. setkání 
krajkářek � 9.30–16.00 � nádvoří zámku Žerotínů

22 Ne

KČT � S Vandou Konvičnou � Bus 8.05 Rožnov – U Petruželů   
– z. Pod Spinou – m. Kutiska – Hradisko – Rožnov, 200 př., 9 km.

24 Út

ZUŠ Alfréda Radoka � Závěrečné vystoupení tanečního oboru 
� 17.00 � Kino Valmez � Závěrečné vystoupení tanečního oboru, 
na kterém se představí žáci pedagožky I. Stolářové. Akce se koná  
v rámci happeningu základních uměleckých škol ZUŠ Open.

25  St

Knihovna � MultiCulti � 14.00–17.00 � malý sál

Knihovna � D-klub � 9.30–11.00 � PC učebna

26 Čt

ZUŠ Alfréda Radoka � Absolventský koncert žáků � 17.00 
� koncertní sál ZUŠ

Knihovna � Pohyb v životě a medicíně � 17.00 � kinosál 
� Beseda s uznávaným odborníkem na rehabilitaci prof. 
Pavlem Kolářem o pohybu v medicíně, ve sportu i v běžném 
životě. Více na www.kino.kzvalmez.cz.

27 Pá

Knihovna � Retroknihovna � 17.00 � komunitní centrum 
� Slavíme 100 let, historický knihtisk, Meziříčská muzejní noc. 
Více na www.mekvalmez.cz.

Klub Most � Finsko � 17.00 � Klubovna

Zámek Kinských � Meziříčská muzejní noc � 19.00–24.00  
� S muzeem se nudit nebudete.

28 So

Valašský krajkářský a řemeslný spolek � Paličkování pro 
začátečníky i pokročilé � 9.30–16.00

29 Ne

KČT � S Vandou Konvičnou � Vlak 7.13 Ostravice – liščí 
stezkou hotel Sepetná - Bezručův srub – peřeje – cyklo 
Ostravice, 150 př., 10 km.

30 Po

ZUŠ Alfréda Radoka � Absolventský koncert žáků � 17.00 
� koncertní sál ZUŠ

Více informací na www.akcevm.cz 
nebo v informačním centru 
T 571 684 558 a 775 109 809

14
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