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Škola prošla rozsáhlou rekonstrukcí
Základní škola ve Valašské Bystřici má
nového ředitele. Stal se jím Radek Halačka,
bývalý místostarosta místního obecního
úřadu.
! S jakými
předsevzetími
jste zahájil nový
školní rok?
Chtěl bych
navázat
na
v ý b o r n é
výsledky dnes
již bývalého
ředitele Jaromíra Konečného, který si
užívá zasloužené penze. Školu totiž vedl
příkladně a ukázkově. Do nové funkce
jsem nastupoval v srpnu letošního roku
a po sedmiletém působení na obecním
úřadě se tak trošku ještě rozkoukávám. Na
druhé straně mi návrat za školní katedru
usnadnila skutečnost, že učitelský sbor

zůstal nezměněn. Všechny pedagogy
znám z mého předcházejícího působení
na této škole.
! Navštěvují ji děti z Valašské Bystřice
a také z nedaleké Velké Lhoty. Přibylo
v září žáků oproti minulému školnímu
roku?
Letos v červnu ukončilo šestnáct žáků
devátou třídu a tři páťáci přešli na rožnovské gymnázium. Po letních prázdninách
jsme v září přivítali 25 prvňáčků a celkem
nyní učíme 85 chlapců a 118 děvčat. O rok
později očekáváme přijetí 41 dětí do první
třídy. Přibude-li jich v příštích letech, jen
to uvítáme. Vždyť výuka na naší škole je
zcela srovnatelná s velkými městskými školami. Disponujeme například moderními
učebnami s výpočetní technikou. Učitelé
a spolupracovníci školy se navíc aktivně
podílejí na činnosti tří desítek kroužků ve
svém volném čase. Jsem rád, že počítače
nezahálejí ani v odpoledních hodinách.
Velký podíl na tom má učitelka výpočetní

techniky Hana Korduliaková. Jmenovat
bych mohl i ostatní aktivní pedagogy, kteří
vedou Valáška, výtvarný kroužek a řadu
dalších zájmových útvarů na naší škole.
! Škola, která byla postavena v roce 1934,
prošla v minulých letech rozsáhlou rekonstrukcí. Plánujete ještě nějaké opravy?
Řemeslníci o prázdninách vyměnili
okna v jídelně a natřeli fasádní stěny
hlavní budovy školy. Rovněž uskutečnili
lokální úpravy tělocvičny. Chystáme
ještě zateplení a výměnu oken v budově,
v níž se tělocvična nachází. Nutná se jeví
i rekonstrukce teplovodní výměníkové
stanice, která byla v roce 1988 zřízena
v nové budově školy. V její starší části
bychom chtěli postupně rekonstruovat
jednotlivé třídy včetně nových elektroinstalací a vnitřních omítek. A v neposlední
řadě stále přetrvává ožehavý problém
s parkováním v okolí budovy školy, což
se dlouhodobě už řešilo a nadále bude
řešit s obecním úřadem.
-MTA-

OHLÉDNUTÍ ZA ŠACHOVÝM TURNAJEM. Týdenní pátý ročník Mezinárodního turnaje FIDE OPEN skončil 14. září ve Valašské Bystřici. Zúčastnilo se ho 54
hráčů včetně zástupců z Ruska, Polska a Slovenska. První místo potvrdil svou výhrou
téměř každoroční účastník Vladimír Karlík z Kroměříže. Jen půl bodu pomocného
hodnocení odsunulo na druhou příčku místního rodáka Josefa Obšivače, který hraje
za A64 Grygov. Na třetí pořadí dosáhl nadějný Tadeáš Baláček z ŠK JOLY Lysá nad
Labem, pomyslnou bramborovou medaili získal svou vynalézavou hrou Viktor Volodin z Ruska následovaný Janem Malčánkem z Chessmont Rožnov pod Radhoštěm.
Přeborníkem okresu Vsetín se poprvé v historii stal rožnovský hráč Jan Malčánek (na
snímku) před Ondřejem Karlíkem a domácím Jiřím Foukalem. Z valašskobystřických
hráčů se v hlavním turnaji nejlépe vedlo Jiřímu Foukalovi, který v konečném žebříčku
zaujal pozici na 14. místě. Nestárnoucí Stanislav Jasný st. vybojoval 34., Ondřej Růčka
35., Zdeněk Románek 46., Dalibor Capil 48. a Jiří Smutek 50. místo. Hostem letošního turnaje byl velmistr Petr Velička. Sehrál simultánku v rožnovském hotelu AGH
a svým soupeřům povolil pouze dvě remízy, z nichž se radovali Pavel Viták a Petr
Růčka.
Text a foto: Hana Obšivačová

Pozvánky
! Memoriál Richarda Trčky pořádá
Sdružení dobrovolných hasičů ve Valašské Bystřici. Soutěžit se bude o nejsilnějšího hasiče v modifikovaných disciplínách TFA. Sraz je 5. října v devět
hodin u správní budovy Commodum.
První závodník startuje v 10.10 hodin.
Bližší informace včetně popisů jednotlivých úseků na soutěžní trase na www.
sdhvb.vesele.info.
-NK-

Volný čas žáci často tráví ve studijním a informačním centru, v němž mají k dispozici i knižní literaturu.
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! Divadelní společnost Chaos zve milovníky komedie na představení francouzské
komedie Luca Chaumara nazvané Mafie
a city. Ve valašskobystřickém Společen-

ZUBŘÍ

ském domě U Pernických ji v režii Ivana
Vyskočila zahrají v sobotu 5. října od 17
hodin Josef Laufer, Lukáš Langmajer,
Veronika Nová a Karel Zíma. Vstupenky
jsou za 200 korun a lze si je obstarat
v rožnovském knihkupectví Nohavica
v Palackého ulici a ve valašskobystřické
prodejně Gabriela, tel. 728 937 774.
-MTA-
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Výstava o bílé výšivce s bezmála staletou tradicí
Až do 11. října lze v muzeu Na Petrohradě zhlédnout ojedinělou výstavu věnovanou zuberské výšivce. Koná se u příležitosti připomenutí 150. výročí narození Marie
Schoberové, industriální učitelky, která se nemalou měrou zasloužila o udržování
a rozvoj zuberské výšivky. Od roku 1920 ji vyučovala na soukromé škole, která sídlila v prostorách Petrohradu. Tedy přesně v místech, kde se nyní výstava koná.
To, co dělá tuto expozici jedinečnou,
je množství žen, jejichž práce jsou zde
prezentovány. Od jedenapadesáti zapůjčitelů se podařilo shromáždit výšivky od
osmapadesáti zuberských žen. Jedná
se zpravidla o ukázky čisté rukodělné
práce vycházející z hluboce zakořeněné
tradice bílého vyšívání na Valašsku.

Od deček po šperky
V elegantním a jednoduchém
aranžmá se vyšívané dečky, šátky,
čepce, rukávce, peřinky a další expo-

náty vyjímají na temně modrém podkladu. Některé jsou staré bezmála sto
let. Na výstavě však najdeme i novodobou práci držitelky titulu Nositel
tradice Jany Juřicové nebo originální
šperky současné učitelky zuberského
vyšívání Marie Pyrchalové.

Sbírka čepců
Poprvé je veřejnosti prezentována
velká část sbírky čepců Otilie Randýskové, kterou pro účely výstavy zapůjčila Květoslava Segrádová. Sběratel-

ská vášeň paní Randýskové vycházela
z lásky k lidem a rodnému kraji a vytváří
unikátní soubor, který vydává přímé svědectví o historickém fenoménu našeho
města – zuberské výšivce.

Výšivky pro kostel
Poctít zuberské vyšívačky se spolu
s muzejní radou a městem Zubří rozhodla také místní fara. Po tři zářijové
neděle návštěvníci kostela sv. Kateřiny
obdivovali zejména velké oltářní plachty,
na nichž se v letech 1933 a 1934 podílely snad všechny vyšívačky. Střídaly se
při práci podle toho, jak která měla čas.
U jednoho velkého rámu údajně sedávalo až pět vyšívaček současně. Oltářní
plachtu tvořily přímo v dílně Marie Schoberové na Petrohradě.

Plachtu na kazatelnu vyšívala v roce
1940 jediná žena. Podle ústního podání
se jednalo o Marii Pečenkovou. Další
vystavenou dečku vytvořila Rozálie
Joklová. Výšivky na konzoly pod sochy
zhotovila v roce 1960 Marie Zemanová.
Návštěvníci, kteří si ojedinělou výstavu
v kostele nenechali ujít, si s velkým
zájmem rovněž prohlíželi výšivku na
pallu z roku 1974. Byla zhotovena ke
kněžskému svěcení pro zdejšího rodáka
Jaroslava Jokla.
Lenka Přečková
Výstava Pocta zuberským vyšívačkám je v muzeu Na Petrohradě přístupna od 14 do 17 hodin
s výjimkou pondělí, kdy je zavřeno.
Vstupné je dobrovolné.
Výšivka na tylu z roku 1945. Touto
záclonkou se zahalovala vystavená
monstrance v Božím hrobě během Velkého pátku a Bílé soboty.

Zuberská výšivka ozdobila kazatelnu.
Foto 3x: MTA
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V elegantní expozici s jednoduchým aranžmá se vzácné vyšívané exponáty vyjímají
na temně modrém podkladu.

Slavnostního zahájení výstavy v muzeu na Petrohradě se zúčastnila i devadesátiletá Antonie Porubová, která zuberskou výšivku také dokonale ovládá.
Foto: Pavel Czinege

