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Dobrovolní hasiči oslaví jubileum
Historie valašskobystřických hasičů se začala psát v roce 1953. Jak uvádějí historické prameny, v tomto poválečném období lidé nacházeli více pracovních příležitostí
v Rožnově a začali v centru Valašské Bystřice stavět rodinné domky. Dříve zde stálo
jen pár zděných a dřevěných staveb, ostatní chalupy se krčily na těžko přístupných
místech. Než k požáru dorazila pomoc, stoupal už jen dým z dohořívajících trosek.
Začátky Československého svazu
požární ochrany v obci nebyly jednoduché. Někteří starší občané si ještě pamatují
vyřazený autobus RN 30 z ČSAD Valašské Meziříčí, který posloužil jako tažné
vozidlo pro přívěsnou motorovou stříkačku PPS 8. A protože nebylo kam techniku uložit, lidé začali v roce 1955 v akci
Z stavět hasičskou zbrojnici. Dokončili ji

o devět let později. Dalších úprav se objekt
dočkal až v roce 1985, kdy došlo k jeho
rozšíření o jednu garáž pro cisternu a také
o klubovnu. S malými úpravami požární
zbrojnice slouží dodnes.

Nároky rostou
Starosta obce Miroslav Martinek
u příležitosti jubilea SDH Valašská

Bystřice oceňuje práci této dobrovolné
společenské organizace: „Je obdivuhodné, že i v dnešní uspěchané době se
najde dostatek lidí, kteří jsou ochotni
a připraveni udělat něco navíc pro
své sousedy, pro svoji obec. A není to
jen tak nějaká práce. Vyžaduje vysoké
nasazení, kvalifikaci a zkušenost. Hasič
proto musí cvičit a trénovat, vzdělávat
se a skládat zkoušky. A být připraven,
že může být povolán k zásahu.
Přitom nároky na jednotky sborů dobrovolných hasičů v poslední době stále
rostou. Jsou zařazeny do Integrovaného záchranného systému spolu s profesionálními hasiči, policií a zdravotní
záchrannou službou a plní řadu úkolů
nejen v boji proti ohni, ale i dalším
živlům, v zásazích při průmyslových
haváriích, dopravních nehodách a dalších tragických událostech. Je to práce
náročná a pro nás všechny ostatní velmi
potřebná. Vyžaduje vysoké osobní
nasazení hasičů, ale také jejich kvalitní
vystrojení a hasičskou techniku.“

Program oslav

Každým rokem členové výjezdové jednotky SDH Valašské Bystřice absolvují cyklickou
odbornou přípravu, v níž mimo jiné trénují sebezáchranu slaněním s pomocí polohovacího pásu. Učí se nejen základy lanové techniky a sebejištění, ale také jak podávat
první pomoc při autonehodě, evakuaci a vyhledávání osob v zakouřených prostorách,
při požárech fotovoltaických elektráren apod. Na snímku Martin Křenek, člen výjezdové jednotky SDH Valašské Bystřice, při březnovém tréninku na valašskomeziříčské
stanici Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Foto: Nikola Křenková
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V současné době jednotka používá
moderní zásahové hasičské vozidlo
CAS 20 – TATRA 815 4x4.2. Členská
základna čítá na sto členů a je mezi
nimi i spousta mladých a dětí. Všichni
se těší na oslavy, které se v obci konají
v sobotu 31. srpna. Před zbrojnicí se
hasiči sejdou o půl deváté, ve čtvrt na
deset se ve slavnostním průvodu odeberou ke kostelu na mši svatou. V půl
jedenácté položí věnce na hřbitově
a uctí památku členů sboru, kteří již
nejsou mezi námi. V 10.45 hodin se
vydají v průvodu do Společenského
domu U Pernických na slavnostní valnou hromadu. Ve 13 hodin pak bude
zahájen program s ukázkami historické a současné techniky, vyprošťování z havarovaného vozidla. K dobré
zábavě přispěje i Bystřičanka, pro děti
jsou připraveny hry.
-MTA-

Pro Martina Maxmiliana Kaisera je hra na varhany koníčkem. Pracuje jako medicinální chemik v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd v Praze, kde
v současnosti dokončuje doktorát.

Benefiční koncert pro opravu fary
Svatební pochody a tokáty zahrál Martin
Maxmilian Kaiser na svém varhanním
koncertu ve valašskobystřickém kostele
Nanebevzetí Panny Marie v sobotu 17.
srpna. Sám pochází ze severních Čech
a podhorskou vesnici na Valašsku si zamiloval do té míry, že sem jezdí pravidelně.
Jednou až dvakrát do měsíce svou hrou
na varhany doprovází nedělní mše svaté.
Teď v srpnu přišel s návrhem benefičního
koncertu ve prospěch místní fary.
Ta se totiž již šestým rokem opravuje.
Jak Spektrum Rožnovska informoval valašskobystřický farář Jan Vláčil,
budova už opravdu byla v dezolátním
stavu. Řemeslníci museli nejdříve podřezat stěny, dům znovu zaizolovat a poté
vybudovat nové podlahy. Vyměnili rov-

ZUBŘÍ

Setkání spolužáků narozených v roce 1933
Osmdesátiletý rodák ze Zubří Alois Pernica nasedl v pátek dopoledne 16. srpna ve
Zlíně na autobus a namířil si to do Zubří. Po příjezdu do města, kde prožil mládí,
se prošel ulicemi, pokochal se novou moderní výstavbou rodinných domků a zašel na
hřbitov poklonit se památce rodičů. Pokaždé, když zavítá do Zubří, místo posledního
odpočinku svých příbuzných navštíví, posedí na lavičce a rozjímá…
Do své rodné obce Alois Pernica přijíždí už jen na srazy spolužáků. „Když
mi Marie Šíchová poslala pozvánku na
letošní srpnové setkání osmdesátníků,
zaradoval jsem se. Dva roky už nepracuji, volna mám nyní více. Do roku
2011 jsem učil mladé designéry na zlínské pobočce Vysoké školy uměleckoprůmyslové,“ dodal pro Spektrum Rožnovska aktivní senior.
Pozvání do baru Javis přijalo celkem deset spolužaček a deset spolužáků
narozených v roce 1933. Jeden z nich,
Stanislav Poruba, přijel ze Zašové i se
svou manželkou Martou, která posezení
příjemně zpestřila hrou na akordeon.
„Je to už naše šesté setkání,“ zavzpomínala pro Spektrum Rožnovska Marie
Šíchová, jedna z hlavních organizátorek
srazů. „To první se konalo 15. listopadu

1983 v Klubu a pozvali jsme tehdy
všechny zuberské rodáky narozené v roce
1933. Po desíti letech, když nám bylo
šedesát let, jsme zorganizovali setkání
spolužáků a tehdy se zrodil návrh, že
bychom se mohli scházet každých pět
let, což opravdu dodržujeme,“ dodala
Marie Šíchová, emeritní učitelka ruštiny
a hudební výchovy.
Hlavním organizátorem setkání je Alois
Mikulenka, finanční otázky má na starosti
Zdeňka Zuzaňáková a Marie Šíchová
vede kartotéku, archivuje fotografie, posílá
pozvánky na srazy a s těmi, kteří nemohou
přijet, si dopisuje. Pěkné řádky dostala
v minulých dnech například z Ostravy-Poruby od Anežky Bachroníkové, rozené
Dořičákové. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu si netroufla do Zubří přijet
a spolužáky proto v milém dopise mimo

jiné informovala, že se raduje ze čtyř pravnoučátek. A také připsala děkovné řádky.
„Patří všem těm obětavým, jejichž zásluhou si znovu připomeneme hezký kousek
země, odkud pocházíme,“ uvedla Anežka
Bachroníková.
Marie Šíchová pošle spolužačce do
Ostravy-Poruby společnou fotografii,
k níž připíše jména a příjmení všech
účastníků. Tentokrát byl mezi nimi
i František Ondřej, který na dřívější
srazy nedorazil a letos k velké radosti
všech přítomných do Javisu zavítal. Příjemně se s ostatními pobavil a zavzpomínal i na dobu, kdy společně usedali
do školních lavic. Kdy to bylo? Pěkně
dávno, vždyť do první třídy nastoupili
v roce 1939.
Text a foto: MTA
Alois Mikulenka (na snímku) s keramickým zvonem, zhotoveným u příležitosti srazu rodáků v listopadu 1983. Tento talisman
pak zdobil slavnostně prostřenou tabuli při
každém z dalších setkání spolužáků narozených v roce 1933.

něž okna, opravili střechu a objekt ještě
zateplí. „Vzali jsme si letos úvěr v hodnotě 400 tisíc korun, abychom investici
v letošním roce dokončili,“ uvedl Jan
Vláčil a podotkl, že bez pomoci věřících
občanů ve Valašské Bystřici a okolí by
se rekonstrukce neuskutečnila. Vždyť
jen u příležitosti sobotního benefičního
koncertu Martina Maxmiliana Kaisera
přibylo na farním účtu 6 442 korun
z dobrovolného vstupného.
Text a foto: MTA
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Pozvánky
! Hvězdy veSmíru je název odpoledního a večerního programu pro mladé,
který se koná v pátek 30. srpna od 16
hodin v areálu pod Petrohradem. Zazpívá
Marek Ztracený, Monika Povýšilová, Livie
Kuchařová, Lucie Šimůnková a Kateřina
Kotlárová. Divadelní představení zahraje
Libedej Anilam ze Zubří, zatančí rožnovská skupina Heart2Beat, své umění
předvedou barmani a adrenalinovou jízdou na BMX pobaví bikeři. Ve večerních
hodinách bude diskotéka a o půlnoci pak
překvapení. Hvězdy veSmíru moderuje
student JAMU Ondra Dvořák, režisérkou
je Kateřina Gazdová mladší.
! Jubilantům ze Zubří, kteří v letošním
roce oslaví pětašedesáté, sedmdesáté, pětasedmdesáté nebo osmdesáté narozeniny,
zahraje v sobotu 31. srpna ve 14 hodin
v Klubu dechová hudba Trnkovjanka.
! První ročník tenisového turnaje ve
čtyřhře Zubří Open 2013 se koná v sobotu
7. září od 9 hodin na antukových kurtech
městského polyfunkčního centra. Hraje se
v kategoriích ženy, muži a mix.
-MTA-

Den města
Již po třetí centrum města Zubří ožije programem, který bude nasycený především
uměním a dovednostmi místních lidí.
Uvidíme a uslyšíme tradiční i znovuvzkříšená seskupení zuberských muzikantů,
jako hosta mezi sebou přivítáme herce
Jana Budaře s jeho hudebním kolegou
Romanem Jedličkou. Poprvé se staneme
svědky lítého boje o sele, který se rozohní
mezi zástupci místních spolků a organizací. V průběhu dne návštěvníky zveme do
Muzea Zubří na výstavu nazvanou Pocta
zuberským vyšívačkám. Podrobnější informace o programu Dne města, který začíná
v sobotu 7. září v 10 hodin dopoledne, na
www.mesto-zubri.cz.
Lenka Přečková
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Alois Pernica (vlevo) s Marií Šíchovou a dalšími spolužáky.

Ženy si se zájmem prohlížely archivní školní fotografie ze čtyřicátých let.

