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Referendum v Zubří nebude,
zastupitelé ho nepodpořili
Při hlasování o referendu se
většina zastupitelů zdržela,
místním lidem se to nelíbí.

EVA LUKÁŠOVÁ

Zubří – Referendum o výstav-
bě multifunkčního areálu v
Zubří nebude. Alespoň ne pro-
zatím. Pro jeho konání zvedlo
ruku na mimořádném zastu-
pitelstvu pouhých osm zastu-
pitelů z dvaceti přítomných.
Ostatních dvanáct se zdrželo
hlasování. „Můžeme jen hádat,
o co šlo těm, kteří nehlasova-
li,“ uvedla Zubřanka Naďa Slo-
váková. „Zřejmě se zkrátka
chtějí udržet u svého korýtka,
a tak nechtěli nic riskovat,“
odhadla další obyvatelka Zubří
Ludmila Petříková.

Obě ženy se shodly, že vý-
stavba multifunkčního areálu
je pro Zubří nevýhodná. „Urči-
tě zůstane nevyužitý. Někteří
si sice stěžují, že musejí do
bazénu do Rožnova, ale jak
často tam jedou? Tak dvakrát
do roka. Bohatě by stačila lev-
nější oprava koupaliště, která
se původně plánovala,“ krou-
tily hlavou Zubřanky. Všichni
nespokojení obyvatelé budou
přece jen mít možnost refe-
rendum vybojovat. Potvrdil to
odpůrce projektu Martin No-
vák, člen Strany svobodných
občanů. „Hodláme využít na-
šeho občanského práva a vy-
tvoříme petici za referendum,“
prozradil. Petiční výbor se
podle jeho slov rozdělí do
skupin, které budou obcházet
jednotlivé domy. „Tímto způ-

sobem chceme do konce dub-
na nasbírat podpisy dvaceti
procent voličů, čímž dosáhne-
me toho, že vedení města bu-

de muset referendum vyhlá-
sit,“ vysvětlil Martin Novák.
Podle Martina Nováka bude

potřeba okolo 950 podpisů.
Podle starosty Zubří Lubo-

míra Vaculína se takový výsle-
dek hlasování dal očekávat.
„Na konci loňského roku jsme
třinácti hlasy schválili rozpočet
města s částkou 62 milionů
korun na první etapu areálu.
Lze těžko očekávat, že zastu-
pitelé, kteří rozpočet schválili,
budou hlasovat pro referen-
dum, které toto rozhodnutí
neguje,“ uvedl starosta.
Areál, jehož cena se odha-

duje na 120 milionů bez DPH,
má vzniknout do roku 2018.
V současné době radnice

vybírá dodavatele stavby první
etapy areálu – plaveckého ba-
zénu a venkovního koupaliště.

„Do konce dubna
chceme nasbírat
podpisy dvaceti
procent voličů, že
vedení města
bude muset
referendum
vyhlásit.“

Martin Novák,
odpůrce stávajícího projektu

V Polance plánují nové
zastávky autobusů
Valašská Polanka – Větší
bezpečnost chodců a cestují-
cích si dalo letos za cíl vedení
Valašské Polanky. Vybuduje
proto nové autobusové za-
stávky u bývalého zeměděl-
ského družstva v začátku obce
ve směru ze Vsetína. „Provoz
na silnici, která prochází obcí,
se neustále zvyšuje. Pro chodce
je situace nebezpečná,“ uvedl
starosta Polanky Josef

Daněk. Lidé v současné době
chodí po krajnici frekventova-
né cesty. Obec chce situaci ře-
šit autobusovými zálivy v obouobou
směrech se zastávkami. „K nim
povedou chodníky, veřejné
osvětlení a v blízkosti se bude
také nacházet osvětlený pře-
chod pro chodce,“ přiblížil sta-
rosta Daněk. Vedení obce již
připravilo projektovou doku-
mentaci i platné stavební po-
volení. Momentálně čeká na
vyjádření o dotaci. Rozpočet

stavby je 3,5 milionu před
výběrovým řízením
na zhotovitele. Pokud
Polanka dotaci získá,
zastávky i přilehlé
chodníky vybuduje
ještě letos. (ela)

AKTUÁLNÍSTAV.
Stávající zastávky
budou ještě letos

minulostí. Nové přijdou na
3,5milionu. Foto: Deník/Eva Lukášová

Zemřel uznávaný dětský
lékař a primář Jiří Kilian
Vsetín – Ve věku 67 let ze-
mřel ve středu 12. dubna
dlouholetý primář dětského
oddělení Vsetínské nemocni-
ce Jiří Kilian. Svými ko-
legy i rodiči malých
pacientů byl vnímán
jako erudovaný
specialista, člověk
moudrý, uznávaný
a respektovaný.
Byl krajským od-

borníkem, komunikoval
s ministerstvem zdravotnictví
i dalšími organizacemi, podí-
lel se na legislativních úpra-
vách. Dlouhá léta kultivoval
vnitřní předpisy nemocnice,
zapojil se do zavádění systé-
mů kvality, významně se po-
dílel na výchově lékařů. Za-
městnanci jej také zvolili jako
svého zástupce do dozorčí
rady.
Jiří Kilian byl absolventem

Lékařské fakulty Univerzity J.
E. Purkyně v Brně. Do Vsetín-
ské nemocnice nastoupil v

roce 1984 ve svých 34 letech a
stal se v pořadí třetím primá-
řem dětského oddělení. Vedl
je 28 let. Zasloužil se napří-
klad o zavedení systému
rooming in, kdy jsou
novorozenci s matkou
umístění na jednom
pokoji,pokoji, hospitalizace
dítěte s doprovodem
se stala samozřej-
mostí. Jiří Kilian byl

zastáncem Charty práv
hospitalizovaných dětí a vý-
znamně se zasloužil, že byl
Vsetínské nemocnici – jako
jednomu z prvních deseti
zdravotnických zařízení v ze-
mi – udělen titul Baby Frien-
dly Hospital (Nemocnice přá-
telská k dětem) s právem
užívat logo UNICEF. V roce
2014 získal ocenění Pracovník
roku ve zdravotních službách
Zlínského kraje. Na své oddě-
lení se vracel vždy, kdy mu to
zdraví dovolilo, a pracoval zde
až do své smrti. (red)
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