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Troják oslavil dožínky
Troje dožínkové slavnosti si v minulých
dnech užili členové folklorního souboru
Troják z Valašské Bystřice s cimbálovou
muzikou Anny Adamcové. Nejdříve se
představili v sobotu 31. srpna na Soláni,
o den později potěšili svým kulturním
pásmem věnovaným dožínkám své spoluobčany ve Valašsské Bystřici a 8. září se
rozjeli na Hutisko-Solanec. Součástí oslav
byl krojovaný průvod, v jehož čele nesli
dožínkový věnec Iveta Křenková s Václavem Majerem. Příjemná odpoledne se

Foto: Pavel Sobotka

Krátce
! Ředitelem Základní školy ve Valašské
Bystřici je od 1. září Radek Halačka,
který doposud vykonával funkci místostarosty obce. Zastupitelé ve čtvrtek
5. září zvolili novým místostarostou
Emila Korduliaka.

! Kalendáře s valašskou tematikou na
rok 2014 jsou v prodeji v Informačním
centru Valašské Bystřice.
! Mše svaté se na Radhošti 7. září
zúčastnili valašskobystřičtí portáši. -MTA-
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Kuchyně voní novotou
Hrstková polévka a uzená kýta s bramborovou kaší byl první oběd, který
kuchařky Mateřské školy na Sídlišti
6. května v Zubří uvařily dětem ve
zbrusu nové kuchyni. Ta původní
sloužila od roku 1980 a už dlouho volala po rekonstrukci. V srpnu se jí ujala
videčská firma Jiří Fabián a synové.
Řemeslníci vyměnili elektrické rozvody,
vybudovali vzduchotechniku, podlahu
a stěny opatřili keramickými obklady.
Jak podotkla ředitelka mateřské školy
Hana Kučerková, rekonstruovalo se
i v jiných prostorách objektu. U jarního
zápisu se totiž potvrdilo, že poptávka
po umístění dětí do předškolního
zařízení převyšovala stávající kapacitu. A tak z místnosti, která několik
let sloužila jako muzejní depozitář, se
znovu vybudovala jedna třída. Nyní
školku na sídlišti navštěvuje 152 dětí.
Rekonstrukce přišla na 5 871 407 korun, přičemž v této částce, uhrazené
z městské pokladny, jsou započítány
i stavební práce v Mateřské škole na
Starém Zubří, kde rovněž přibyla jedna
nová třída pro dvacet dětí.
Text a foto: MTA

Tip na výlet
Zveme vás na Hajdušky. Zhruba 12kilometrovou trasu začneme ve středu obce,
odkud se vydáme po silnici kolem školy
směrem na Horní konec. Před správní
budovou Portáše odbočíme doprava
a pokračujeme podél potoka Hluboký
kolem studánky s altánkem. Dojdeme ke
dřevařské točně a prudkým výstupem se
dostaneme na hřeben s červenou značkou.
Po sto metrech směrem doprava ji opustíme a klesáme po asfaltové lesní silničce
s četnými serpentinami kolem potoka
Brůcko. Tak dojdeme až na Hajdušky, cestou přitom mineme lesní úřad a malý rybník. Z Hajdušek pokračujeme po silnici
kolem hospod na Bařinách a Horalka, až
dojdeme do středu obce Valašské Bystřice.
Z Hajdušek je možný návrat i autobusem.
Jaroslav Kubeš,
Klub českých turistů Valašská Bystřice

neobešla bez ukázek tradičních obyčejů,
které konec žní na Valašsku provázely.
Organizátoři pamatovali i na bohaté
občerstvení. Při tanci, cimbálové muzice
a zpěvu se všichni dobře bavili. Našli se
i pamětníci, kteří zavzpomínali na sklizeň
obilí z podhorských políček v době, kdy
kombajny na Valašsko ještě nedorazily
a na polích převládala namáhavá fyzická
práce. Jakmile však byly pomlácené obiloviny pod střechou, dožínkové veselí si
pak všichni rádi dopřáli.
-MTA-

Dožínkový průvod Trojáku na Soláni.
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FINANČNÍ DAR PRO PRAMÍNEK. Třiadvacet dětí zavítalo v pondělí 2. září
do Mateřské školy Pramínek ve Valašské Bystřici poprvé. U některých se ranní
loučení s rodiči neobešlo bez slziček, ale za pár dnů si chlapci a děvčátka na nový
kolektiv v pohodě zvykli. Čtyři třídy navštěvuje v současné době celkem 75 děvčat
a chlapců, přičemž 18 dalších přihlášek muselo vedení školy odmítnout. „Kapacita je plná a těšíme se na nové rekonstruované prostory, v nichž by měl být prostor pro 106 dětí,“ uvedla ředitelka školy Jana Hanzlíková.
Zatímco exteriér budovy je dosud beze změn a čeká na tolik potřebnou rekonstrukci, učitelky postupně zvelebují jednotlivé třídy. Díky výtěžku z loňského
benefičního koncertu vybavily novým nábytkem herny Včeliček (na snímku)
a Motýlků. Jak už jsme ve Spektru Rožnovska psali, finanční prostředky
Mateřské škole ve Valašské Bystřici pomáhají získávat obětaví rodiče, kteří se
při letošním letním FestMašu opět projevili jako velmi schopní organizátoři
a z festivalu získali pro děti finanční výtěžek ve výši 70 tisíc korun. „Radujeme
se, že máme tak šikovné maminky a tatínky našich svěřenců,“ zdůraznila Jana
Hanzlíková. „Díky těmto finančním prostředkům chceme v letošním školním
roce vybavit novým nábytkem také třídy Včeliček a Motýlků.“
Text a foto: MTA

ZUBŘÍ

Při turistických toulkách radostí poskočí
srdéčko nejednomu houbaři. Hana Pálková (na snímku) prodává v rožnovské trafice, a když v pondělí ráno 2. září v novinách
zahlédla fotografie stovek krásných praváků ze Šumavy, nelenila a vypravila se do
lesa. Fotografovi Spektra Rožnovska se
pochlubila krásnými hřiby, z nichž jeden
vážil přes kilo.
Text a foto: MTA
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ZAZIMOVÁNÍ VČEL. S blížícím se
slunovratem začal Igor Dibus, vedoucí
Pokusného včelínu v Zubří, dokrmovat
včely a připravovat je na zimní sezonu.
Ta sem přichází mnohem dříve než
v jižních částech republiky. Odolnost
vůči drsnější valašské přírodě byla
jedním z hlavních důvodů, proč před
šedesáti lety vybudoval Výzkumný
ústav včelařský v Dole u Prahy jednu
ze svých šesti poboček právě v Zubří.
Dnes je zde 110 kmenových včelstev
a pak ještě desítky oddělků, v nichž se
chovají a šlechtí matky. Igor Dibus na
svém pracovišti mimo jiné testuje léčiva
proti roztočům a dalším nákazám. Tři
roky trvá ověřování nového přípravku
a teprve pak ho lze aplikovat v praxi.
Více informací o činnosti Pokusného
včelínu v Zubří najdete na www.pvzubri.
cz. Celoročně je tu v nabídce i prodej
medu.
Text a foto: MTA

Pozvánka

Kouzelný svět trav
Výzkumná stanice travinářská v Zubří
pořádá ve své botanické zahradě
v Hamerské ulici dny otevřených dveří
nazvané Kouzelný svět trav. Představí
na nich plodiny vyšlechtěné na zuberských políčkách. Patří mezi ně například
pohanka, z níž bude pro návštěvníky
připravena ochutnávka zdravých pokrmů.
Organizátoři vytvořili podnětnou expozici o okrasných, trávníkových, pícních
i planých druzích trav a o jejich výzkumu
a energetickém využití. Některé trávy,
chryzantémy, bylinky a podzimní dekorace si návštěvníci budou moci i zakoupit. Školáci se s kouzelným světem
trav mohou seznámit v pátek 13. září od
8 do 12 hodin, odpoledne bude areál pro
veřejnost zpřístupněn od 13 do 16 hodin
a v sobotu 14. září od 8 do 16 hodin.
-MS-

Vedoucí kuchařka Jaroslava Palátová
připravuje dětem mléčný nápoj.

První školní den po obědě odpočívalo v nově vybudované třídě Hvězdička dvanáct dětí.

Herec Jan Budař (na snímku) se svým hudebním kolegou Romanem Jedličkou vystoupí v sobotu 14. září v 18.30 hodin v areálu pod Petrohradem v rámci Dnů města
Zubří. Více informací o celodenním programu na www.mesto-zubri.cz.
Foto: archiv Jana Budaře
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