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Město zámek udržuje s láskou
a trpělivostí, chválila hraběnka
JOSEF BENEŠ

Valašské Meziříčí – Rod Žerotínů po staletí spoluvytvářel české a zvláště moravské
dějiny. Zakládal města a vesnice, stavěl tvrze a zámky,
spravoval rozlehlá panství a
zastával významné úřady.
Teď se jeho potomci na památná místa vrátili.
Hraběnka Kira von Zierotin se svým manželem a otcem, sedmadevadesátiletým
Otto Klingerem-Zierotinem,
v sobotu navštívili valašskomeziříčský zámek Žerotínů,
který jejich rod před téměř
pěti sty lety koupil od vzdálených příbuzných Pernštejnů. Zastavili se i v kostele
Navštívení Panny Marie a
přilehlém klášteře v Zašové –
Žerotínové s Rudolfem Magnusem Podstatzkym z Prusinovic je založili a někteří jsou
v tamní kryptě pochováni.
„O setkání jsme usilovali
dlouho. Zprvu jsme je chtěli
navštívit u nich ve Vídni, ale
jsme rádi, že přijeli sem a
prohlédli si zámek, který je-

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA. Hraběnka Kira von Zierotin se svým otcem
Otto Klingerem-Zierotinem.
Foto pro Deník: Josef Beneš

jich předkové rozšířili do nynější podoby. Přestože ho
roku 1815 prodali jinému
šlechtickému rodu Kinských,
ještě po druhé světové válce
v okolí vlastnili nemalé pozemky a statky. Žerotínové k
Valašskému Meziříčí stále
patří,“ tvrdí zdejší kastelán
Jan Anlauf.
Hosté zhlédli zámecké expozice, z velké části věnované jejich rodu. Kira von Zierotin, která je baletkou a divadelní umělkyní, projevila
speciální zájem podívat se do
divadelního sálu. Na závěr
společně nahlédli do zámec-

ké kaple Smrtelných úzkostí
Ježíše Krista. Restaurátoři v
ní obnovují barokní nástěnné malby, v příštím roce má
být kaple otevřena pro veřejnost.
„Těší mě, že zámek žije a
město ho udržuje s trpělivostí a láskou. I když jsme
nějaké snímky získali už dříve, bezprostřední setkání s
historií bylo velmi působivé,“
prohlásila hraběnka, jež v
minulosti navštívila i jiná
místa spjatá s jejich rodem,
například Nový Jičín, Starý
Jičín, Náměšť nad Oslavou,
Velké Losiny nebo Bludov.

Jejího otce prohlídka zámku Žerotínů dojala. „Je ohromující, kolik úsilí místní lidé
jeho obnově věnovali. Škoda,
že tady s námi nemůže být
moje manželka, která před
třemi lety zemřela. Měla by
velkou radost, byla to poslední pravá Žerotínka,“ připomněl Otto KlingerZierotin. Úmrtí Livie Augusty
říšské hraběnky von
Zierotin-Lilgenau přitom
stálo na počátku jejich návštěvy. „Našel jsem na internetu její úmrtní oznámení.
Tehdy jsem věděl, že kromě
Mornsteinů-Zierotinů, žijících na zámku v Bludově u
Šumperku, by v Bavorsku
nebo Rakousku měla existovat nejstarší rodová linie.
Začal jsem po ní pátrat, a podařilo se,“ vypráví místní
historik Pavel Lasztovicza.
Současní Zierotinové
nejsou přímými potomky
zakladatelů slavného rodu.
„V mužské linii vymřel v roce
1985 odchodem Kiryna dědečka Ladislava ze Zierotina
a v ženské roku 2016 smrtí
její maminky a tety. Rodové
jméno a příbuzenské svazky
ale přetrvávají dále,“ vysvětluje historik.

Hasiči bojovali s vodou,
časem i sami se sebou
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Kira von Zierotin s otcem
a manželem navštívila
Valašské Meziříčí.

zprávy z Valašska

JARMARK PŘIPOMNĚL ČASY BABIČEK
U STAVU. Obrázek jako vystřižený z časů našich prababiček se
o víkendu naskytl návštěvníkům Dřevěného městečka rožnovského skanzenu. Starodávný jarmark nepostrádal nic z toho,
co k takové slavnosti patří. Nabídl množství stánků s řemeslnými výrobky a dobrotami, dětem jízdu na historických kolotočích, houpačkách i na rybníku v loďce s třeboňským vodníkem
Očkem u vesla. Nechyběly koncerty, šermířské souboje, loutkové divadlo, kejklířské kousky ani možnost vyzkoušet si rukodělné činnosti, chůzi na chůdách nebo vrhání šipek. „Moc se
nám tady líbí. Jsme rádi, že zdejší vesnička ožila řemesly a dalším pestrým programem. I když jako přespolní bychom uvítali
více valašské lidové hudby a krojů,“ zhodnotila jarmark Lenka
Hádrová z Prostějova, která je v našem kraji na rodinné dovolené. (eš), foto: Josef Beneš

JÍZDY NA KONI
I RYTÍŘSKÝ VÝCVIK
Pro zájemce připravili organizátoři jízdy na koni, tvořivé
dílny, čtení pohádek a příběhů, občerstvení z dobové
kuchyně a seznámit se bylo
možné rovněž se profesemi,
jako ranhojič, kovář, věštkyně či svíčkařka.
Burgmistři s dětmi procvičovali rytířské dovednosti a
Černí salamandři nachystali
kejklířskou učednickou díl-

plnit své znalosti. Do jedné
ze zámeckých komnat připravili vsetínští muzejníci
přednášku na téma Meč a štít
aneb Templáři od minulosti
po současnost. „Velmi zajímavé a poutavé vyprávění,“
pochválila Věra Chovancová
z Valašského Meziříčí.
Po setmění si mnozí nenechali ujít atrakci v podobě
tematicky laděné ohňové
show Černých salamandrů.
DOBOVÉ TANCE. O pravou středověkou atmosféru se starala mimo jiné také taneční skupina Porta temporis. Foto pro Deník: Dušan Póč

který se pyšní titulem Král
pětiletky Vsetínského gulášfestu. „Mám rád gulášovou
klasiku. A přestože to zejména díky vůním nebylo jednoduché, neodklonil jsem se
od ní ani tentokrát. Nějakou
tu porci si odnáším i s sebou
domů. Nejméně na neděli
mám vystaráno,“ svěřil se
Pavel Kopecký, který přijel
z Horního Vsacka.
Vsetínské Templářské
slavnosti byly rovněž místem, kde si bylo možné do-

NA HVĚZDÁRNĚ RAZILI
MINCE A UKÁZALI DRAVCE
Součástí Muzea regionu Valašsko není ve Vsetíně pouze
zámek na Horním Městě, ale
také hvězdárna na Jabloňové.
Kdo přišel sem, mohl si vyzkoušet střelbu z luku, prohlédnout si dravce ze záchranné stanice v Hošťálkové, seznámit se s metodou
ražení středověkých mincí či
si vyzkoušet populární rytířské trenažéry. Nechybělo ani
pozorování Slunce. A pro ty,
kterým vyhládlo, bylo v zahradě hvězdárny připraveno
ohniště pro opékání špekáčků. (dp)
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nu. Nechybělo dětmi oblíbené malování na obličej. „Byli
jsme tu s našima i loni. Moc
se mi tu líbilo. Letos jsem si
vyzkoušel vykovat velký
hřebík. Pan kovář říkal, že si
mě vezme za učedníka,“ neskrýval nadšení dvanáctiletý
Patrik, který přišel s rodiči a
sestrou ze sídliště Sychrov.
Postaráno bylo i o chuťové
buňky návštěvníků. Zájemci
si mohli vybrat ze čtyř druhů
guláše od vyhlášeného mistra Karla Jurčíka ze Vsetína,

Liptálské slavnosti také
ve znamení rocku a folku
Liptál – Pestrou programovou nabídku připravili
pro návštěvníky pořadatelé jubilejního 50. Mezinárodního folklorního festivalu Liptálské slavnosti 2019. Kromě folkloru z osmi zemí Evropy,
Asie a střední a jižní Ameriky se ti, kteří o následujícím víkendu do Liptálu přijedou, mohou těšit
na národopisné soubory z ČR, ale také na rock a
folk. Slavnosti se konají od 21. do 25. srpna, v kulturním areálu v Liptále se hlavní program bude
odehrávat v pátek a sobotu 23. a 24. srpna.
Z domácích, respektive českých souborů na pódiu
přírodního kulturního areálu vystoupí jihočeský
folklorní soubor Kovářovan, Soubor písní a tanců
Dolina ze Starého Města, Valašský soubor Kašava,
FS Olšinka z Orlové, Malý Vizovjánek, Valašská
pěvecká družina Surovo drevo, cimbálová muzika
Šternovjan z Újezdu u Brna, cimbálová muzika
Kuráž ze Základní umělecké školy Morava Liptál a
dechová hudba Liptalanka.
„Samozřejmě nebude chybět ani všech šest skupin domácího Folklorního sdružení Lipta, to znamená Malůšata, Malí ogaři, Malá Lipta, Základ,
Senioři a Ženský sbor Rokytenka,“ poznamenala
prezidentka MFF Liptálské slavnosti 2019 Andrea
Čalová.

PETR BENDE S CIMBÁLOVKOU I DAREBAND

Vsetínské Horní Město ovládli Templáři
Na atmosféru středověku
na úvod programu IX. Templářských slavností ve Vsetíně návštěvníky naladila dobová hudba Devětsil, historické tance v podání formace
Porta temporis a souboje
šermířských skupin Valmont, Velenští zbrojnoši a
Marcus M. „Jsem tady poprvé
a musím přiznat, že jsem
mile překvapený atmosférou, bohatostí a pestrostí
připraveného programu.
Jedním slovem, úžasné,“ pochvaloval si Vsetíňan Miloslav Korabečný.
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Její kolegyně musely stříkat proti elektronickým
terčům pod nižším tlakem, což se projevilo na
výsledném čase. „Je mi to líto, ale každý může
udělat chybu. Takový je sport,“ dodává mladá
rozdělovačka.
Zaváhali také členové „béčka“ pořádajících Tylovic. „Zdrželi jsme se, protože jsem na první pokus
nenašrouboval koš na savici, která ke všemu
spadla do kádě s vodou,“ vylíčil situaci košař Jindřich Mikel. Podle něj se na společném výkonu
projevil nedostatečný trénink. „Do příštího roku
máme co zlepšovat,“ připouští.
Někteří hasiči brali své vystoupení s nadhledem.
„Čas ještě neznám, ale s předvedeným výkonem a
dokončením útoku jsem spokojený. A šťastný, že
jsem při svém stáří doběhl,“ žertoval pravý
proudař hážovického týmu Michal Vašek. (eš)

Programovou nabídku letošního jubilejního ročníku však organizátoři rozšířili o páteční koncert
skupiny Petr Bende&Band s cimbálovou muzikou
Gromba. „Věříme, že spojení rockové hudby s
cimbálovkou příznivce liptálského národopisného festivalu zaujme, a že stejně tak tomu bude i
v případě sobotního koncertu vsetínské kapely
Dareband prezentující lidový folk z Valašska,“
dodala Andrea Čalová. (dp)

krimi

Noční požár: hasiči z domu
evakuovali 30 obyvatel
Dokončení ze strany 1

Evakuovaní obyvatelé domu se postupně za doprovodu hasičů mohli vrátit zpět do svých bytů.
Každý byt přitom hasiči zkontrolovali. „Velitel
zásahu si na místo povolal další dvě jednotky
dobrovolných hasičů ze Semetína a Jasenky, kteří
se postarali o obyvatele domu, kteří potřebovali
náhradní ubytování,“ doplnila Javoříková. Příčinu
vzniku požáru zjišťuje vyšetřovatel hasičů. (mib)

kam dnes do kina
Golden Apple Cinema Zlín: Annabelle 3 (22.00),
Bez věcí nad věcí (18.45), Hodinářův učeň (15.05,
17.15), Lví král (ve 3D 17.35), Noční můry z temnot
(18.15, 21.35), Podfukářky (16.30), Rychle a zběsile:
Hobbs a Shaw (16.00, 19.30), Spider-Man: Daleko
od domova (20.30), Tajný život mazlíčků 2
(15.00), Tenkrát v Hollywoodu (18.30, 19.15, 20.00,
21.15), Tlapková patrola (15.15, 16.45), Toy Story 4:
Příběh hraček (17.00, ve 3D 15.30). Kino Vatra
Vsetín: Hodinářův učeň (16.00), Aladin (18.30).
Kino Panorama Rožnov pod Radhoštěm: Ibiza
(18.00), Annabelle 3 (20.00). Letní kino (amfiteátr) Valašské Meziříčí: Putování se sobíkem
(20.20)

