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Krása a elegance provázely jízdu veteránů na Hlaváčky

Před prvním ze dvou startů fotografovi Spektra Rožnovska zapózoval v modrozelené
Škodě Tudor Josef Horák, člen Tatra klubu TVCC Kopřivnice. Zapálil si cigaretu
a povyprávěl o svých dvou láskách – tatrovkách a škodovkách.

Závodu v jízdě pravidelnosti z Valašské Bystřice na Hlaváčky se zúčastnilo deset motorek.
Na nejstarší z nich, sajdce BMW R12 z roku 1935, se předvedl Miloš Janíček z Poličné.
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V sobotu ráno 10. srpna Josef Horák
ve své garáži v Šenově u Nového Jičína
nastartoval svou modrozelenou Škodu
Tudor 1101 z roku 1948 a vyrazil do
Valašské Bystřice na závod v jízdě pravidelnosti. Pro auta a motorky vyrobené do
roku 1982 soutěž již po páté zorganizoval
rožnovský Honest veteran car club.
Osmatřicet řidičů čtyř, tří a dvoukolých vozidel z Valašska, Zlínska, Novojičínska, Slaného i Plzeňska si dalo
záležet, aby se svými krasavci 2,6 km
dlouhou trasu z Valašské Bystřice na
Hlaváčky zdodali co nejlépe.
„Na Valašsko jezdím rád,“ svěřil se Spektru Rožnovska Josef Horák. „Potěšilo
mne, že jsem si mohl opět prohlédnout
modrou Tatru 30 z roku 1928, se kterou
přijel jeden ze spolupořadatelů Miroslav
Bil z Rožnova. Auto zdědil po svém otci,
s nímž jsem se dobře znal a společně před
dvaceti lety zakládal veteránský autoklub.
Sám mám doma devět vozidel a s každým
z nich se občas musím projet. Když totiž
škodovky necháte dlouho stát v garáži, brzdové válečky zoxidují a vznikne problém,“
podotkl milovník veteránů ze Šenova,
který tentokrát na Valašsko zavítal s kamarádem Vladimírem Henrychem. Ten se
po závodní trase projížděl s nablýskanou
stříbrnou Simcou 1500 z roku 1968. Jak
uvedl pro Spektrum Rožnovska, dostal
ji od kamaráda, který auto chtěl dát do
šrotu. Nový majitel ho opravil a dnes je
rád, že mu Simca dobře slouží. Jezdí s ní
na setkání veteránů a také na výlety po
okolí. Že je to prima zábava, to Spektru
Rožnovska potvrdili i manželé Zapletalovi
z Frýdlantu nad Ostravicí, kteří do Valašské Bystřice zavítali s červenou Škodou
Felicií z roku 1968. I oni se těšili, stejně
jako další účastníci závodu, nevšednímu
zájmu diváků. Ti neopomenuli pozdravit
také domácího reprezentanta Ondřeje
Vaňka. Se svou spolujezdkyní usedl do
naleštěného černého osmiválcového Pontiacu z roku 1976 a předvedl, co všechno
jeho veterán dokáže.
Text a foto: MTA

Řemeslníci ze zašovské firmy Mézl a Janíček se pustili do opravy budovy domu služeb.

Rozšíření a zkvalitnění nabídky
služeb a úsporu energie na vytápění
včetně snížení emisí CO2 si Městský
úřad v Zubří slibuje od rekonstrukce
budovy, jejíž součástí je výměna oken,
zateplení obvodového pláště a nové
zastřešení.
Dělníci ze zašovské firmy Mézl
a Janíček se pustili do rekonstrukce
budovy domu služeb 17. července.
Podle časového harmonogramu má
trvat přesně pět měsíců. Náklady na
revitalizaci objektu se vyšplhaly na
5 024 680 korun, přičemž 85 procent
financí je přislíbeno z fondů Evropské
unie, pět procent ze Státního fondu
životního prostředí. Zbylých deset procent nákladů bude uhrazeno z městské
pokladny v Zubří.
Stavební ruch jsme zaznamenali také
v budově městského úřadu, jejíž opravy
zahájili v polovině července řemeslníci
z valašskobystřické firmy Commodum.
„I v tomto případě nám jde především o snížení energetické náročnosti
objektu,“ potvrdil Spektru Rožnovska
technik zuberského městského úřadu
Jiří Juřena. „V rámci investiční akce,
jejíž finanční hodnota činí 3 479 179
korun, půjde o výměnu otvorových
výplní, zateplení obvodového pláště
a kompletní rekonstrukci střešního
pláště.“

Zateplení školy

Rekonstrukce má být ukončena za pět měsíců.

O průběh závodu se starali členové
Honest veteran car clubu z Rožnova společně s obětavými hasiči z SDH Valašská
Bystřice, kteří pro účastníky akce připravili i občerstvení.
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Stavební ruch ovládl centrum města
Psal se rok 1983, když se občané Zubří radovali ze slavnostního otevření domu
služeb v centrální části obce. V současné době je objekt využíván ke komerčním
účelům a sídlí v něm pobočka České pošty, České spořitelny, cykloservis, prodejna
obuvi, spodního prádla, dárkového zboží a kadeřnictví.

Nejmladším účastníkem závodu byl Mirek Krňávek ze Zlína. S dědečkem Honzou
dorazil v Trabantu z roku 1967. Patnáct let stál veterán v garáži a vnukovi se tak
zalíbil, že děda auto zprovoznil a s Mirkem jezdí na výlety.

Jiří Juřena nás upozornil ještě na
jednu stavební akci většího rozsahu,
která vypukla letos o prázdninách.
Do základní školy v Hlavní ulici se
v minulých dnech nastěhovala firma
Jasy ze Vsetína a pustila se do zateplení obvodového pláště školy. V plánu
má i výměnu oken v tělocvičně. Během
dvou měsíců vsetínští řemeslníci vyprodukují dílo v hodnotě 3 977 806 korun.
Dotace ve výši 90 procent z této částky
je Zubřanům přislíbena z Evropské
unie, Operačního programu životního
prostředí. K úhradě zbylých deseti procent se zavázalo město.
Text a foto: MTA
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Hvězdy veSmíru pod Petrohradem
Devatenáctiletá Kateřina Gazdová, studentka brněnské Střední školy uměleckomanažerské, připravuje ve spolupráci s odborem kultury města Zubří na pátek 30.
srpna odpolední a večerní program plný zábavy nazvaný Hvězdy veSmíru. Zejména
mladým lidem z celého Rožnovska vzkazuje, aby si ve svém kalendáři tento den zvýraznili a zakončili léto s úsměvem v zuberském areálu pod Petrohradem. Začátek je
v 16 hodin a hvězdný program je připraven až do půlnoci.
! Kdo je největším tahákem programu?
Objev roku 2008 Marek Ztracený,
který ochotně naši nabídku přijal. Jeho
koncert vypukne ve 20 hodin. Pozvání na
Hvězdy veSmíru neodmítly také mladé
zpěvačky Livie Kuchařová a Monika
Povýšilová. Vystoupení těchto dvou
finalistek loňské a předloňské soutěže
Česko Slovensko má talent plánujeme
po 17. hodině. Chtěla bych podotknout,
že všichni účinkující se zřekli honoráře
ve prospěch Nadačního fondu Jonášek,
kam poputuje finanční výtěžek z dobrovolného vstupného.
! Na co všechno se můžeme těšit?
Na spoustu zábavy, hudby, tance i divadla. Začínáme BMX exhibicí rožnovských bikerů, pokračujeme vystoupením
zuberské chlapecké amatérské skupiny
Libedejanilam, kteří jsou pro každou legraci. Holky a kluci ze školního dramaťáku
připravují zkrácenou verzi divadelní hry
Třeba změna aneb Každému svítí hvězda.
Na pódiu zazpívají i mé kamarádky, spolužačky a zpěvačky z Brna Kateřina Kotlárová a Lucie Šimůnková, která je rovněž
finalistkou Česko Slovensko má talent

Kateřina Gazdová.
2012. Ve výčtu účinkujících nesmím opomenout vystoupení rožnovské hiphopové
taneční skupiny Heart2Beat. Těšit se
můžete i na barmanskou show a v pozdním večeru na diskotéku. Celý program,
který je podrobně zveřejněn na www.
mesto-zubri.cz, bude až do půlnoci uvádět
moderátor Ondra Dvořák ze Zubří, student herectví na brněnské JAMU. -MTA-

Krátce
! Den města Zubří se dle informací
Lenky Přečkové, vedoucí odboru kultury městského úřadu, letos koná 14.
září a účast mimo jiné přislíbil Jan
Budař.
! Pošta v Zubří oslavila 120. výročí od
svého založení.
! Tesco Potraviny rozšiřuje on-line
nákupy, ale pouze v Čechách. Jak Spek-

tru Rožnovska sdělila Adéla Smržová
z pražského zákaznického servisu tohoto
obchodního řetězce, v Zubří rozvoz
nákupu až do domu neplánuje.
-MTA-
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