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Dovolená s rekreační cyklistikou
Rozvoj, který zaznamenala rekreační cyklistika v posledních letech, nemá srovnání
s jinými sporty. Rozšiřující se síť cyklostezek a navazujících služeb spolu s finanční
dostupností kvalitní výbavy udělaly z tohoto sportu skutečně fenomén dnešní doby.
Není tomu jinak ani v Beskydech. Právem patří mezi nejatraktivnější oblasti, jež
turisté na kolech rádi vyhledávají. Dostatečně známé jsou páteřní cyklostezky
údolím Vsetínské a Rožnovské Bečvy.
Skvělé trasy však najdeme také v okolí
obcí Valašské Bystřice, Velká Lhota
a Malá Bystřice. Vzhledem k tomu, že se
zde nachází celá síť kvalitních místních
komunikací s minimálním provozem,
může si svou trasu najít každý milovník
kola. Všechny přitom vedou mimořádně
krásnou krajinou, se zachovalými prvky
lidové architektury a nádhernými výhledy
na okolní hory.

Tip na celodenní výlet
Miroslav Macek z Rožnova pod Radhoštěm zná cyklistické trasy v okolí Valašské Bystřice opravdu podrobně. Na jednu
z jeho oblíbených vyjížděk zve i čtenáře

Spektra Rožnovska. Kam to bude? Na
zhruba 30kilometrový pohodový celodenní výlet pro středně vyspělé cyklisty.
Z Rožnova se vydáme po silnici směr
Valašská Bystřice. Po třech kilometrech mírného stoupání vyjedeme na
vrchol Hlaváčky. U autobusové zastávky
odbočíme vpravo na polní cestu, která
nás dovede na asfaltovou komunikaci
směrem na Vidče. U zastávky Na Spině
asfaltku opustíme a po hřebenové polní
cestě, kolem malebné kapličky, pokračujeme na Videčské paseky. Odtud po
nově opravené asfaltové silničce pojedeme směrem na Velkou Lhotu. Cestou
se můžeme zastavit v Javoří u pomníčku
padlých legionářů z první světové války.
Ve Velké Lhotě nás upoutá krásný,
zachovalý evangelický kostel, ve kterém
se první bohoslužby konaly na Petra
a Pavla v roce 1783. Dále pokračujeme

Jubilejní bitva Ve stínu Slavkova
I takovéto unikátní vozítko lze potkat na
Hlaváčkách. Německý senior Siegfried
Radimerský na předloňském závodě
v jízdě historických vozidel představil
motokoloběžku TEXFM 40.
Foto: Petr Adámek
k přehradě Bystřička a kolem restaurace U Bušů dojedeme do obce Malá
Bystřice. Odtud nás čekají dva kilometry ostrého stoupání na Santov, kde
najdeme skvělou hospůdku s příjemným
personálem. Po občerstvení sjedeme do
Valašské Bystřice a údolím Žáry se vrátíme do Rožnova.
MM, MTA
Dřevěný kostel ve Velké Lhotě je jediným
kostelem u nás s původními základními
rysy tolerančních chrámů. Má jednoduchá
okna, interiér je prostý, bez obrazů a soch.
Lavice jsou soustředěny kolem oválného
stolu, kazatelna pak na delší straně proti
hlavnímu vchodu. Každou neděli se v kostele konají bohoslužby.
Foto: Miroslav Macek
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Atraktivní podívanou si nenechaly o druhém červencovém víkendu ujít stovky návštěvníků Portášských slavností. Vyvrcholily sobotní půlhodinovou ukázkou bitvy pod
názvem Ve stínu Slavkova. Zúčastnilo se jí několik desítek mužů a žen z Čech, Moravy
i Slovenska, kteří se pro tuto příležitost oblékli do rakouských, ruských, francouzských
a dalších dobových uniforem.
Scénář připravili Lukáš Kollárik
a Libor Fojtů, který také průběh bitvy
komentoval. Děj se odehrával na
palouku v centru obce Valašské Bystřice, kde místní portáši vybudovali
působivé kulisy. Už při minulých ročnících slavností se projevili jako schopní
a zdatní organizátoři pod vedením
svého lajtnanta Miroslava Martinka,
místního starosty. Samotnou bitvu
si pak náramně užívali, vzájemně se
povzbuzovali a řídili se přitom pokyny
z vysílaček, pomocí kterých Libor
Fojtů, předseda Valašského sboru portášského, průběh bojů se svými pomocníky režíroval.
Jak pro Spektrum Rožnovska uvedl
Lukáš Kollárik, každý rok autoři
vymýšlejí nový scénář. Zatímco loni
průběh bitvy nečekaně narušily provazce silného lijáku a vojákům pořádně
zmokly kvéry, letos počasí přálo. Historické boje provázela hlučná palba od

začátku až do konce, napoleonští vojáci
stříleli i z děla.
Do scénky se zapojili také členové
folklorních souborů Troják a Portáš.
Zahráli si na vesničany z roku 1805.
Tehdy, v době po bitvě u Slavkova, je
právě portáši v jejich domovech navštěvovali a varovali před hrozícím nebezpečím od potulujících se dezertérů
v okolí. Ti loupili, vraždili a ohrožovali
život bezúhonných občanů, kteří se
raději odebrali do nedalekého města.
Letošní Portášské slavnosti byly
v pořadí čtvrté. Velký zájem návštěvníků potvrdil, že se opět jednalo o největší společenskou událost tohoto roku
ve Valašské Bystřici. Text a foto: MTA
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Interaktivní výstava nejen pro děti
Až do 1. září je v Muzeu na Petrohradě otevřena výstava Hrajeme si v Zubří. Její
výtvarný autor Pavel Cupák prostřednictvím jednoduchých zadání a úkolů mladým
i velkým návštěvníkům představuje místní tradice. Osm stanovišť doplňují texty, fotografie a četné výtvarné práce žáků Základní školy v Zubří.
Příjemný prázdninový program může
zejména dětem posloužit jako zábava ve
dnech, kdy jim počasí nedovolí užívat
si letní venkovní aktivity. Tak například
hned na prvním stanovišti mohou dát
gól zuberskému brankáři zhotovenému
z tvrdé sololitové desky. Zda děti znají
znak města Zubří, si mohou otestovat
při jeho skládání. Je namalován na šesti
stejně velkých obdélníkových deskách,
které ve správném pořadí zapouštějí do
dřevěných postranních kolejniček.
Více bodů získají ti účastníci výstavy,
kteří vědí, kde se nachází Gumárny
Zubří, házenkářská hala, kaple sv.
Ducha nebo kostel sv. Kateřiny. Tyto
objekty jsou totiž namalovány na sympatických magnetkách, které je třeba
správně umístit na mapě Zubří.
Zejména děvčatům se líbí expozice
výšivky. Zatímco menší děti ve zjednodušené variantě předchystané dírky
vyplňují bílou tkaničkou na tvrdém

kartonu, pro starší návštěvníky je připraveno originální plátno natažené na
rámu s několika jehlami.
Oblíbená a stále více doma a ve světě
uznávaná zuberská výšivka se stala
hlavním motivem i dalšího stanoviště
interaktivní výstavy. Je věnováno
obrázkům na puzzle. Při jejich skládání
si uvědomíte, jak složité a náročné jsou
ornamenty, jejichž vyšívání místní ženy
tak mistrně ovládají.
V expozici nechybí ani ženský valašský
kroj. Jeho jednotlivé části jsou ve zmenšené podobě zhotoveny z papíru a děti do
nich oblékají panenku. Seznamují se tak
s kordulkou, fěrtochem, rukávci, jednotlivými díly sukní apod.
Interaktivní výstavě dominuje replika
středověkých kamen. Je postavena
z kachlů, které žáci Základní školy
v Zubří zhotovili v roce 2011 podle originálních gotických kachlů nalezených
na Hradisku. A jaké kresby by se líbily

Prostor na papírové replice historických kamen je již téměř zaplněn.

Adélka skládá puzzle.
na kamnech malým účastníkům letní
výstavy? Svou fantazii, často ovlivněnou zážitky z prázdnin, promítají do
svých obrázků kachlů, jež postupně
zaplňují papírovou repliku historických
kamen.
Zubří je historicky spojeno s metlářstvím, které se stalo motivem pro
poslední z osmi stanovišť interaktivní
hry pod názvem Zahraj si pexeso
a nauč se metlový tanec. Jeho jednotlivé části znázorňuje oblíbená hra pro
děti i dospělé, v níž hledají dva stejné
obrázky.
Text a foto: MTA
Jak je výstava otevřena? Můžete ji navštívit o prázdninových pátcích, sobotách a nedělích od 14 do 18 hodin.
Skupiny dětí však mohou přijít kdykoliv. Stačí se jen obrátit na pracovnice
odboru kultury města Zubří, telefon
571 659 447, e-mail: kultura@mestozubri.cz a dohodnout termín. Děti mají
vstup zdarma, dospělí 20 korun.

HISTORIE ZUBERSKÉ VÝŠIVKY. Muzejní rada města Zubří připravuje
na září 2013 výstavu u příležitosti 150. výročí od narození Marie Schoberové,
zakladatelky soukromé školy vyšívání. Expozice má představit co největší
množství výšivek a jejich autorů. Členové muzejní rady se proto obracejí na
potomky zuberských vyšívaček s prosbou o zapůjčení alespoň jednoho exponátu a poskytnutí základních životopisných údajů včetně fotografie autorky
výšivky. Bližší informace lze obdržet u jedné z organizátorek výstavy Marie Pyrchalové, tel. 608 833 688, e-mail: marie.petra@seznam.cz.
Text a foto: MTA

Úspěch v atletickém čtyřboji
S velkými ambicemi odjížděli v červnu
starší žákyně a žáci ze Zubří do Kolína
na republikové finále atletického čtyřboje základních škol. Stejně jako loni,
i letos mladí Zubřané zvítězili v krajském kole, a tak Zlínsko reprezentovali
v celostátním závodě.
Pro obě kategorie začínal sprintem (60
m), starší žáci pokračovali skokanskými
disciplínami (dálka, výška), vrhem koulí
a hodem míčkem. Žákyně po sprintu
čekala koule, hod míčkem, skok do dálky
a výšky. Poté následoval vytrvalostní
závod – 1 000 m chlapci a 800 m dívky.
Děvčata po první disciplíně byla na druhé
příčce. Před vytrvalostní „osmistovkou“
vedly, do prvního rozběhu nastoupily
jako favoritky. I přes úmorné a nepředstavitelné horko (35 °C) podaly jeden z nejlepších výkonů. Družstvo starších žáků se
také nedalo zahanbit, opět vyhrála jejich

bojovnost. Do „tisícovky“ šli kluci na
start ze čtvrtého místa a do běhu museli
proto dát všechny síly. Jejich druhý rozběh byl nejrychlejší. Po náročném vícebojařském závodění nakonec vybojovali
pod vedením trenéra Miroslava Šíry stříbrné medaile. Žákyně se svou trenérkou
Gabrielou Cábovou si z Kolína odvezly
zlaté medaile. Jak zaznělo při ocenění
vítězů, zuberská družstva vypálila rybník
všem favoritům v obou kategoriích a stala
se tak nejúspěšnější školou v atletickém
čtyřboji.
Gabriela Cábová
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