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U Kopčanů se řemeslo dědí z otce na syna
Osmadvacetiletý Zdeněk Kopčan se vyučil tesařem. Vyrůstal a dodnes žije ve Valašské Bystřici a do lesa to má coby kamenem dohodil. Dřevo mu učarovalo už v dětství,
kdy při práci rád pozoroval svého otce Josefa, nositele tradice lidových řemesel.
Ten dokonce v roce 1995 předváděl zpracování dřeva až ve Washingtonu. Tehdy
tam tesaři z rožnovského Valašského
muzea v přírodě místním obyvatelům uká-

zali svou dovednost. „Přímo na místě jsme
zhotovili dřevěnou zvoničku, kterou si
pak odvezli Čechoameričané do Texasu,“
vzpomíná Josef Kopčan. Před několika

měsíci ukončil práci v rožnovském muzeu
a je již na důchodě. Tesařské práci se ve
skanzenu věnuje i syn Zdeněk, který společně s kolegy staví sruby, opravuje ploty,
renovuje střechy, mlýnská kola apod.

stávaly na třech nožkách a přadleny si
stěžovaly, že jim kolovrátek poskakoval
po podlaze, neměl patřičnou stabilitu.
Trojnožku jsme nahradili obdélníkovým
podstavcem a ohlasy jsou zatím příznivé,“ dodal valašskobystřický tesař.
Další úpravy však neplánuje. Místní
zpracování dřeva má své letité tradice, jež
je třeba zachovat a ctít. V té souvislosti
Zdeněk Kopčan zavzpomínal na týdenní
pobyt v Norsku před dvěma lety, v rámci
kterého spolu s dalšími řemeslníky předváděl valašský styl úpravy dřeva. „Zatímco
my z hranolu tesáme klasické čtverce,
Norové se vyžívají v kosočtvercích. Potěšilo nás, že hladké rovné stěny se jim zalíbily,“ dodal Zdeněk Kopčan, nositel regionálního produktu Pravé Valašské. Jeho
ochrannou známku, jež podporuje ruční
práci místních výrobců, si nechal nalepit
na dveře svého osobního auta. Je totiž přesvědčen, že valašské zpracování dřeva má
v našem regionu slibnou budoucnost.
Text a foto: MTA

Když přijede po práci domů, ruce do
klína nesloží. Pro Veselou například vybudoval stylovou informační tabuli u autobusové zastávky, třímetrovou zvonici vyrobil
zákazníkovi z Valašského Meziříčí. Kamarádovi postavil dřevěný sendvičový domek
a videčskému farmáři dokončuje ovčín.
Nejvíce objednávek dostává na krovy,
ale i na vyřezávané altánky s dřevěnými
žlaby. Prý jsou zase v módě a zejména
u roubenek nahrazují měděné okapy. „Do
muzea jsem nedávno zhotovil šest rýn,
každá měřila deset metrů. Vnitřek vytírám
gumoasfaltem, voda po něm pěkně stéká,“
podotkl Zdeněk Kopčan. Neodmítne ani
zakázku na klasickou lavičku, stoličku či
jiný dřevěný nábytek.
Zdeněk Kopčan vyrábí kolovrátky zejména pro muzea. Nedávno jeden putoval
z Valašské Bystřice do Strážnice.
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Čas od času zhotovuje kolovrátky.
„Ty jsme ale kapánek vylepšili. Dříve

Na osmadvacátou sezonu se připravuje divadelní soubor Chaos. Zkouší dvakrát týdně
od 23. října a premiéru chystá na 18. a 19.
ledna 2014 ve Valašské Bystřici. Režiséra
a zároveň vedoucího ochotnického souboru
Josefa Rýdla jsme se zeptali:
! Kde čerpáte inspiraci?
V synopsích her na webových stránkách Dilie nebo v divadelních recenzích.
Potom si objednáme několik vybraných
scénářů a po jejich prostudování se rozhodneme, kterou komedii budeme hrát.
Letos jsme zvolili hru Kena Ludwiga Pod
praporem něžných dam v překladu Ludmily Jánské. Odehrává se začátkem šedesátých let 20. století a je o dvou neúspěšných shakespearovských hercích, které
napadne vydávat se za dávno zmizelé
synovce milionářky Florence, aby získali
její dědictví. Když se ukáže, že Florence
ve skutečnosti měla neteře, vůbec je to
neodradí a převléknou se za ženy.

Krátce
! Výtvarné dílničky Katky Neužilové se
konají každou středu od 15 hodin ve Společenském domě U Pernických. Maminky,
které jsou se svými dětmi na mateřské
dovolené, jsou zvány i do herničky vždy
v úterý od 8.30 hodin.
-MTA-

Autorem stylových lamp v rožnovském
Valašském muzeu v přírodě je Josef
Kopčan.
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Nabídka divadelního předplatného
Lenka Přečková, která rozvíjí kulturní život ve městě
Zubří, připravila divadelní nabídku pro rok 2014 a pravidelným návštěvníkům Klubu vzkazuje, že i v příštím
roce se mohou těšit na skladbu představení, která je rozesměje, dojme, odpoutá od starostí všedních dnů, pohladí
a polaská.
31. ledna
Pod praporem
něžných dam

ZUBŘÍ MÁ NOVÉ KLIDOVÉ CENTRUM. Tříletá dvojčata Kuba a Vojta s pětiletým bráškou Jendou (na spodní fotografii) nedávno navštívili svou babičku
Diamantos Mičkovou v Zubří. Když v areálu pod Petrohradem zahlédli houpačky a další zahradní prvky, běželi si je vyzkoušet. A zdaleka nebyli jediní,
komu se nové herní prostranství zalíbilo. Dětským radovánkám začalo sloužit
nové klidové centrum, které na svých pozemcích vybudovalo město Zubří. Jak
uvedl pro Spektrum Rožnovska vedoucí odboru výstavby Radek Janošek, investice si vyžádala 1 274 014 korun, přičemž dotaci ve výši 242 499 korun poskytne
Státní fond životního prostředí. Architektka Svatava Fišarová, autorka výtvarného projektu, uvedla, že klidové centrum má sloužit jako odpočinková část ve
středu města pro všechny věkové kategorie. V areálu jsou nově umístěny lavičky,
které budou lemovat i jezírko s dvoumetrovou fontánou nazvanou Tekoucí lilie.
Jejím autorem je Zdeněk Marek z Tiché.
Text a foto: MTA

Chaos připravuje
novou premiéru

! Změnilo se herecké obsazení v porovnání s minulou sezonou?
Na divadelních prknech se nově objeví
Jana Majerová, Jana Bařinková, Milena
Bláhová, Miroslav Chumchal a Radek
Štefela. Kromě herců z Valašské Bystřice
se představí i hostující kolegové ze Zubří
a Rožnova pod Radhoštěm.
-IK-

Dřevěné žlaby v módě

Inovovaný kolovrátek

Na slovíčko

Valašskobystřický divadelní soubor Chaos
představí komedii, která se odehrává
začátkem šedesátých let 20. století. Dva
neúspěšní shakespearovští herci Jack a Leo
zatouží po dědictví milionářky Florence.
Co všechno pro to udělají a jaké překvapení
je přitom čeká, o tom pojednává hra známého amerického autora Kena Ludwiga.
Hrají Honza Závorka, Pepa Šturma,
Jana Majerová, Jana Bařinková, Milča
Bláhová, Jaromír Veith, Martina Mondříková, Pepa Rydl a Radek Štefela.
12. února
Vyhazovači
Divadlo Radka Brzobohatého do Zubří
přijíždí s neuvěřitelně vtipným a nesmírně
lidským příběhem, který se točí kolem
disco klubu Cinders. Na jevišti se představí komická paleta lidských charakterů,
z nichž každý tvoří osobitý příběh. Energií sršící komedii dominuje hudba a písně
Ondřeje Brzobohatého.
Hrají: Ondřej Brzobohatý, Ernesto
Čekan, Vojtěch Hájek a Petr Vágner.
16. května
Šest tanečních hodin
v šesti týdnech
Divadlo Ungelt si pro svá zájezdová
představení vybralo světově proslulý
komediální hit. Madame Lily Harrison
si najme Michaela Minettiho, aby ji naučil swing, tango, valčík, foxtrot, ča-ču
a moderní tanec.
Hrají a tančí: Chantal Poullain a Pavel
Kříž, vítěz Star Dance 2010.

3. října
Rodina je základ státu
Situační komedie o doktoru Mortimorovi, který si na poslední chvíli připravuje důležitou přednášku pro kolegium
neurologů. Nečekaně ho však navštíví
bývalá milenka s velkou novinou: mají
spolu 18letého syna, který by rád poznal
svého otce. Lékaře čeká sál plný posluchačů s netrpělivým šéfem a nic netušící
manželkou a na druhé straně zuřivý
a psychicky labilní nemanželský syn.
Jak to dopadne? Podaří se neurologovi
zachránit čest i kariéru?
Hrají herci Slezského divadla
v Opavě.
28. listopadu
Peklo v hotelu
Westminster
Jak je možné, že ve dvou sousedních
manželských apartmánech hotelu
Westminster bydlí celkem jedenáct lidí?
V této „cooneyovské“ komedii pánové
bojují o krk, dámy o svou pověst, ředitel o renomé hotelu a nic nechápající
čínský číšník servíruje kávu pro tucet
osob…
Hrají herci Slováckého divadla v Uherském Hradišti.
Představení začíná vždy v 18 hodin.
Rezervace permanentek, které budou
v prodeji začátkem prosince, je možná
v kanceláři odboru kultury a sportu
v Klubu Zubří, tel. 571 659 447 nebo
prostřednictvím návratek zveřejněných
na www.mesto-zubri.cz a v Zuberských
novinách. Stávajícím předplatitelům jsou
jejich místa rezervována jen do konce listopadu.
-KZ-

Pozvánky
! Prezentaci fotografií s podzimní
tematikou nabízí veřejnosti portál www.
zubran.cz. Snímky, které budou vystaveny na tomto informačním portálu
a zároveň i na Facebooku, je možné posílat na info@zubran.cz.
! Techniku Tiffany, fusing dekorace interiéru a šperku včetně výrobků vytvořených
vlastní originální technologií představí
v muzeu Na Petrohradě Šárka Dořičáková.
Vernisáž se koná ve čtvrtek 28. listopadu
v 16 hodin. Výstava bude otevřena každý
den od 14 do 17 hodin kromě pondělí.
! Vánoční koncert Hradišťanu s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou se v Klubu
Zubří koná v pátek 29. listopadu od 18
hodin. Vstupenky jsou v předprodeji za
300 korun.
-LP! Vítání nových občánků se koná
v sobotu 23. listopadu od 10 hodin na
Městském úřadě v Zubří.
! Třikrát týdně, v úterý, středu a pátek,
má zuberská knihovna otevřeno až do
18 hodin.
-MTAMěstský úřad

OZNÁMENÍ

Město Zubří, U Domoviny 234, 756
54 Zubří, vyhlašuje výběrové řízení
na funkci vedoucího/vedoucí úřadu,
tj. tajemníka/tajemnice Městského
úřadu v Zubří.
Zájemci předloží písemnou přihlášku včetně příloh do pátku 6. prosince 2013 do 11.30 hodin osobně do
podatelny Městského úřadu Zubří
nebo poštou, a to v zalepené obálce
označené: „Výběrové řízení – tajemník/tajemnice – neotvírat“.
Bližší informace jsou k dispozici
na www.mesto-zubri.cz a na úřední
desce městského úřadu.
-INF-
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