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Zlínský

Unikátní cyklus barok-
ní hudby Bacha naMo-
zarta nedostane od
Zlínského kraje 1,5mili-
onový příspěvek. Za-
stupitelům se nelíbí, že
se jedná o akci pro
úzkou skupinu lidí a že
se peníze rozdělují ne-
systémově.

ZLÍNSKÝ KRAJ Před týdnem mu
tleskal téměř zaplněný sál kroměříž-
ského Domu kultury. Světoznámý
sólista newyorské Metropolitní ope-
ry Adam Plachetka tehdy zahajoval
nový cyklus koncertů vážné hudby
nazvaný Bacha naMozarta. A přesto-
že by jichmělo být dohromady 12, je

dost možné, že ten první bude záro-
veň mezi posledními.
Cyklus vážné hudby prezentovaný

na dobových nástrojích totiž před
dvěma dny vyvolal bouřlivé reakce
mezi krajskými zastupiteli. Ti nako-
nec neschválili poskytnutí 1,5 milio-
nu korun souboru Czech Ensemble
Baroque (CEB), který koncerty pořá-
dá.
Výsledek hlasování je o to překva-

pivější, že tento bod před několika
týdny bez problémů prošel kultur-
ním výborem i krajskou radou, kte-
rá má v zastupitelstvu koaliční větši-
nu. Vedení kraje také tuto akci už
propagovalo ve svém měsíčníku
a prezentovalo ji také vmédiích jako
hotovou záležitost.
„Překvapilo mne to a nerozumím

tomu. Nemámpro to vysvětlení,“ re-
agoval radní Miroslav Kašný, který
má kulturu ve své kompetenci a ná-
vrh předkládal.
Jasné totiž je, že kromě opozičních

zastupitelů nepřesvědčil ani některé
koaliční partnery. Což bymohlo uka-
zovat na možné rozpory v rámci

celé koalice. „Myslím si, že jde jen
o odlišný názor na jednu věc. Jiný
problém v koalici zatím nikdo ne-
měl,“ ujistil hejtman Jiří Čunek.
V pětačtyřicetičlenném zastupitel-

stvu potřebovala koalice minimálně
23 hlasů, aby návrh prosadila. Sou-
hlas ale získala jen od 21 lidí. Proti
byli především zástupci opozičního
hnutí Svobodní a Soukromníci a ně-
kteří sociální demokraté.

Bouřlivé protesty měly různé dů-
vody. Soukromníkům se nelíbilo, že
jde o projekt, který z osmdesáti pro-
cent potřebuje podporu z veřejných
zdrojů, a že penízemohly být rozdě-
lené mezi menší spolky. Samotný
příspěvek kraje měl tvořit maximál-
ně 65 procent nákladů.
„Odmítli jsme utratit jeden a půl

milionu korun na podporu jednoho
koncertního cyklu vážné hudby pro
tisíc posluchačů,“ okomentoval vý-
sledek hlasování Michal Dvouletý ze
Soukromníků.
Svobodní zase vysvětlovali, že kraj

by měl primárně dávat peníze na
provoz, opravy a údržbu vlastních
škol a silnic, a ne financovat zájmo-
vou činnost.
„Může to být úžasná věc, ale nelíbí

se mi, jak to kraj řeší. Poněkolikáté
se stalo, že jsme na zastupitelstvu
schvalovali něco, co už bylo slíbené,
a pokud bychom rozhodli jinak,
vznikla by škoda,“ vysvětlil předse-
da krajské Strany svobodných obča-
nů Tomáš Pajonk.
Lidovecký zastupitel Josef Bazala

naopak namítal, že jde o umělecky
hodnotný projekt a že vážná hudba
je základem hudební vzdělanosti.
Hlasování se ale zdrželi i někteří za-

stupitelé za hnutí ANO a Starosty
a nezávislé, jejichž hlasy přispěly
k tomu, že příspěvek neprošel.
Byl mezi nimi například místosta-

rosta Holešova za hnutí ANO Radek
Doležel. Právě v tomto městě pořá-
dá CEB pravidelné letní školy barok-

ní hudby pro studenty konzervatoří.
„Nemáme s touto společností příliš
dobré zkušenosti. Studenti jsou hluč-
ní, negativně ovlivňují chod města
a koncerty jsou málo navštěvova-
né,“ prohlásil Doležel. „Takový hu-
dební cyklus je pouze pro úzkou sku-
pinu lidí,“ dodal.
Zástupci ansámblu naopak tvrdí,

že o letní barokní hudbu je mezi ve-
řejností velký zájem. Stejně jako
o cyklus Bacha na Mozarta, který
úspěšně pořádají už pět let v soused-
ním Jihomoravském kraji.
„Jsme zaskočeni, ale nepovažuje-

me to za uzavřenou věc. Minimálně
následující tři koncerty rušit nebude-
me,“ ujistil zlínský rodák a dirigent
souboru Roman Válek.
Koncerty barokní hudby byly na-

plánované až do konce roku a usku-
tečnit se mají ve zlínském evangelic-
kém kostele, na zámku v Holešově,
v uherskohradišťské Redutě nebo
v bazilice na Svatém Hostýně.
Pořadatelé počítají s průměrnou

návštěvností 300 až 350 poslucha-
čů.

Baroko nebude. Politici jsou
rozhádaní kvůli dotaci
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ZLÍN U cyklostezky v Kostelci, kte-
rá bývá velmi frekventovaná, proto-
že vede ze Zlína do oblíbené zoolo-
gické zahrady Lešná, dělníci poká-
celi 146 menších jasanů ztepilých.
Stromy napadla houba a hrozilo, že
se vyvrátí.
V současné době dělníci odstraňu-

jí ze stejného důvodu dalších
120 kusů těchto dřevin o obvodu
kmene nad 80 centimetrů. U 15 stro-
mů ponechají asi metr vysoké paře-
zy, které budou plnit funkci brouko-
višť.
Houba Chalara fraxinea způsobu-

je velmi rychlý rozpad a devastaci
stromů a napadla už také jasany
u cyklostezky u Kroměříže, které
také budou muset jít k zemi.
„K takto razantnímu kroku semu-

selo přistoupit i s ohledem na blíz-
kost cyklostezky, a tedy na bezpeč-
nost cyklistů. Kácení je povoleno
a součástí projektu je náhradní vý-
sadba vhodnějších a odolnějších
druhů stromů,“ přiblížil Lukáš Fabi-
án z tiskového oddělení zlínského

magistrátu. Akce je v režii Lesů ČR,
které zde vysázejí 57 keřů (líska
obecná, svída krvavá, brslen evrop-
ský, krušina olšová, kalina obecná)
a 108 stromů (lípa srdčitá, třešeň
ptačí, jeřáb ptačí, javor babyka,
střemcha obecná, habr obecný,
dub letní).

„Jde o geograficky původní dru-
hy, které budou odolnější než jasa-
ny,“ ujistila vedoucí detašovaného
pracoviště Lesů ČR v Luhačovicích
Dagmar Vašíková.
Onemocnění má za následek

odumírání výhonů i větví a postup-

né řídnutí koruny. Strom nakonec
odumírá celý. „U mladých jedinců
může mít velice rychlý průběh – do
jednoho roku. Ochrana nebo obra-
na proti této chorobě není v součas-
né době možná,“ nastínila Vašíko-
vá.
Radnice v Kroměříži nechala

před pár dny uzavřít cyklostezku,
která vede při řece Moravě do Kva-
sic, ze stejného důvodu. Šest jasa-
nů napadených houbou dokonce
popadalo a jeden těsně minul pro-
jíždějícího cyklistu.
„Město z bezpečnostních důvodů

cyklostezku uzavřelo,“ uvedl ve-
doucí odboru služeb kroměřížské
radnice Lambert Hanzal.
„Stromy, které jeví známky napa-

dení touto chorobou, jsme vyznači-
li k těžbě. Jedná se téměř o dva tisí-
ce metrů krychlových dříví. Stro-
my budou vytěženy do konce břez-
na, tedy do začátku turistické sezo-
ny,“ doplnila mluvčí Lesů ČR Eva
Jouklová.
—Milan Libiger

„Odmítli jsme utratit
1,5 milionu za cyklus
vážné hudby pro tisíc
posluchačů.“
Michal Dvouletý
krajský zastupitel za Soukromníky

Jana Fuksová
redaktorka
MF DNES

„Překvapilo mne to
a nerozumím tomu.
Nemám vysvětlení,
proč návrh neprošel.“
Miroslav Kašný
krajský radní pro kulturu
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Nemocné stromymusely
k zemi, ohrožovaly by cyklisty

ValašskéMeziříčí

Farmářské trhy
budou ve městě
také v sobotu
Ve ValašskémMeziříčí se letos
bude konat dvanáct farmářských
trhů. Město je bude hostit od květ-
na do října. Novinkou jsou dva so-
botní termíny. „Vyslyšeli jsme
přání návštěvníků, aby se farmář-
ské trhy konaly i v soboty. Pokud
se osvědčí a budou mít hojnou
účast, budeme v roce 2019 usilo-
vat jen o sobotní termíny,“ řekla
místostarostka Yvona Wojaczko-
vá. Termíny všech trhů najdou zá-
jemci na webových stránkách
města. (vm)

Zlín

Beseda zavede
posluchače do
Jižní Koreje
Proč Korejci jako jediní používají při
stolování kovové hůlky? Jak vypadá
korejské písmo? Kde se v Soulu vza-
la replika pražské Staroměstské rad-
nice? Na tyto a řadu dalších otázek
odpoví na besedě ve zlínské Alterna-
tivě publicista a dlouholetý rozhlaso-
vý zahraniční zpravodaj Petr Vol-
dán. Akce se koná zítra, den před za-
hájením zimních olympijských her
v jihokorejském Pchjongčchangu.
Začátek je v 18 hodin. Vstupné stojí
pro dospělého 70 korun, děti a seni-
oři zaplatí 30 korun. (vm)

„Stromy, které jeví
známky napadení
chorobou, jsme
vyznačili k těžbě.“
Eva Jouklová, mluvčí Lesů ČR

Hasiči slaňovali do útrob 55 met-
rů vysokého sila s ječmenem ze-
mědělské firmy Lukrom v Lípě.
V rámci cvičení odtud zachraňo-
vali přiotrávenou osobu. Použí-
vali při tom dýchací přístroje,
o což bylo cvičení náročnější.
„V dýchací technice je to oprav-
du fyzicky náročné. Navíc je
vzduchu v láhvi jen na 35 až
40minut, podle míry zátěže,“

přiblížil vedoucí cvičení hasičů
Vítězslav Polčák. „Trénujeme
proto, abychom byli připraveni
a nic nás nezaskočilo, kdyby do-
šlo k ostrému výjezdu. Naštěstí
bývají jen zřídkakdy,“ doplnil
Polčák. Cvičení absolvovalo
sedm hasičů, z nichž jeden byl fi-
gurant. Jeho kolegové ho vytáhli
na záchranných nosítkách zavě-
šených na lanech. Hasiči necviči-

li ve firmě Lukrom poprvé a je-
jich spolupráce by měla pokračo-
vat. „Pokud to půjde, budou jim
prostory vždy k dispozici. Jsme
rádi, že podobných akcí může-
me být součástí. Nikdy nevíme,
kdy se v podobné svízelné situa-
ci můžeme ocitnout my,“ řekla
mluvčí Lukromu Zuzana Molko-
vá. (ill)
Foto: LuděkOvesný, MAFRA

Počasí v kraji více informací
pocasi.idnes.cz

Hasiči zachraňovali osobu ze sila

UherskéHradiště

Žáci se dočkají
nového sociálního
zařízení
Uherskohradišťská radnice opraví
sociální zařízení, elektroinstalaci,
rozvody vody a kanalizaci Základní
školy UNESCO v centru města. Pří-
stup do školy bude nově bezbariéro-
vý. Náklady dosáhnou zhruba
30,9 milionu korun. Město v posled-
ních letech dalo do oprav ZŠ UNES-
CO, která má přes 600 žáků, nece-
lých 30 milionů korun. Práce za-
čnou v červnu. Žáci a učitelé najdou
náhradní prostory v budově Střední
školy průmyslové, hotelové a zdra-
votnické. (ČTK)


