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Vánoční hvězda
pro Šanci

Děvčatům se nejvíce líbily náušnice a náramky, chlapce zaujaly výrobky truhláře
Bořka Obšivače. Maminky obdivovaly polštáře do dětských pokojíků.

Adventní svícny z perníku? Proč ne! Vyrobily je děti z Dětského domova v Zašové,
které na valašskobystřickém jarmarku prezentují svou dovednost každým rokem.
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Vánoce už pomalu klepou na dveře.
Kromě pojídání cukroví, zdobení stromečku a chvil strávených s rodinou
začíná shon kvůli nákupu dárků. Čím
potěšit své blízké? Každému jistě udělá
radost vlastnoručně zhotovená maličkost. Kdo zrovna neoplývá talentem
a nápady, navštíví třeba vánoční jarmark. Ve Valašské Bystřici ve Společenském domě U Pernických se konal 28.
a 29. listopadu. Sešli se zde výrobci nejrůznějšího zboží a bylo opravdu z čeho
vybírat. Místní včelaři nabízeli tradiční
svíčky z vosku, nechyběly ani vkusné
věnce, svícny a stromky Evy Goláňové
a její dcery. Opravdu originální ozdoby
představili manželé Navrátilovi z Rožnova pod Radhoštěm. U jejich stánku
se sešlo plno obdivovatelů, kteří se
kochali pohledem na výrobky z obarvených těstovin různých tvarů a velikostí.
Ženy si se zájmem prohlížely ručně
šité povlaky na polštáře, které po Vánocích ozdobí nejeden dětský interiér.
Líbily se také pletené svetry a šály,
z nichž se většina prodala hned první
jarmareční den.
Na dračku šly i oblíbené háčkované
zvonečky a závěsné ozdoby do oken od
Květoslavy Pomklové. „Baví mě ruční
práce. Kdybych mohla, sedím u nich
pořád,“ uvedla zručná žena a podotkla,
že zatím se zúčastnila všech tří ročníků
jarmarku. Pro ten letošní uháčkovala
postavičky Marie a Josefa u Ježíškovy
kolébky. Zákazníci si je koupili okamžitě po zahájení čtvrtečního prodeje.
S nápadem uspořádat jarmark ve Valašské Bystřici přišla Jana Halačková. Z jakého důvodu? „Má kamarádka hledala
zájemce o adventní věnce, které sama
zhotovila. Tehdy jsem si řekla, že předvánoční prodejní akce v naší obci chybí.
Těší mne, že nadšených výrobců rok
od roku přibývá,“ uvedla pro Spektrum
Rožnovska pořadatelka jarmarku. Podle
Jany Halačkové není těžké ho zorganizovat. Připravit se musí hlavně prodejci,

Čtyři svíce, jehličí, barevně sladěné detaily. Adventní věnce a svícny vypadají stále
moderněji. Není divu, že i na letošním jarmarku byl o ně velký zájem.

Pro mlsné jazýčky připravily valašskobystřické pekařky kremrole, slané tyčinky, koláče a zdobené perníčky. K prodeji nabídly i oblíbený pečený čaj.
aby s nabídkou svého zboží dokázali zákazníky zaujmout. Zakoupením vánoční
hvězdy návštěvníci podpořili Šanci –
sdružení rodičů a přátel hematologicky
a onkologicky nemocných dětí. Červené,
bílé a růžové hvězdy budou nabídnuty
i zákazníkům v Zubří. Kdo ještě má zájem podpořit Šanci prodejem živých květin v našem mikroregionu, může se obrá-
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Skleněné království Šárky Dořičákové
Krásnou a pestrobarevnou podívanou a inspiraci nabízí výstava Šárky Dořičákové
v muzeu Na Petrohradě v Zubří. Do těchto útulných prostor se výtvarnice, která se
věnuje uměleckému zpracování skla, vrací po devíti letech.
Zuberské spoluobčany seznámila se
svou tvorbou v roce 2003 a 2004, poté
potěšila příznivce vitráží v mnohých
českých a moravských galeriích, některé své výrobky představila i v Mnichově a Göttingenu.
Nyní se opět vrací do rodného města,
aby milovníky dekorativního umění
seznámila se současnými trendy zpracování skla. Když před několika lety
v Düsseldorfu poznala moderní fusing,
pronikala do této nové technologie
spékání a tvarování skla při vysokých
teplotách tak dlouho, až se jí začalo dařit. „Nařezané čiré sklo dekoruji jinými
barevnými skleněnými kousky, posypu
pudrem nebo šupinami a pak ve fusingové peci zapékám minimálně 24

tit přímo na organizátory, jejichž e-mailová adresa je lucie.bolfova@centrum.cz.
Text a foto: Iveta Křenková

hodin.“ popsala Šárka Dořičáková pro
Spektrum Rožnovska tvůrčí proces.
Na druhý den umístí výrobek do formy
a ohýbá ho do požadovaného tvaru. Že
je zručná a kreativní, o tom svědčí prodejní výstava Vánoce ve skle Na Petrohradě, která je otevřena do 19. prosince
denně s výjimkou pondělí, vždy od 14
do 17 hodin.
Vedle fusingové technologie výtvarnice představuje vitrážovou Tiffany
techniku, kterou uplatňuje při výrobě
šperků, lamp, nástěnných hodin, obrazů, výplní do dveří, oken a nábytku.
Originální návrhy vytváří ve spolupráci
s designéry Juditou Chytkovou a Stanislavem Brannym a s malířkou Marií
Chlebovskou.
-MTA-

Pozvánky
! Benefiční koncert věnovaný vánočním tradicím pořádá pro Domov Kamarád Valašský soubor písní a tanců
Beskyd v pátek 20. prosince od 18 hodin v Klubu Zubří.
! Bohatou nabídku vánočních dekorativních ozdob připravila Oseva Pro
v Zubří. Prodej potrvá do 20. prosince
2013.
-MS! Adventní koncert se koná v zuberském kostele v sobotu 21. prosince od
16 hodin. Na varhany zahraje Pavlína
Mitášová, na trubky ji doprovodí Pavel
Skopal mladší a starší, zpívat bude Marie Křenková.
-MTA-

Jazzové Mikulášení

Vitrážový obraz Jana Nepomuckého podle návrhu malířky Marie Chlebovské.

Vitráž do interiérových dvířek.

Na odpoledne plné skvělé muziky zve
milovníky hudby Jazzový orchestr ZUŠ
Alfréda Radoka JazzZUŠák. V místním Klubu pořádá v sobotu 7. prosince
od 17 hodin již 5. ročník festivalu
Mikulášení. Na přehlídce zazní jazzové a swingové evergreeny známých
autorů Leonarda Bernsteina nebo
Quincy Jones. Představí se i mladá
zpěvačka Ivana Kandráčová, která si
pro letošní koncert Mikulášení připravila jazzové písně Orange Colored
Sky, Love a další. Jako host vystoupí
jazzová meziříčsko-vsetínská formace
JazzHec&vocal. Nadšení muzikanti
Jaromír Bazel ml. (piano), Jaromír
Kužela (alt a tenorsaxofon), Pavel Budík (kontrabas), Lukáš Vaculík (bicí)
a Martin Maloš (baskytara) přizvali ke
spolupráci zpěvačku Kláru Blažkovou.
Dobrou zábavu slibuje také meziříčská mladá formace The Dust, která se
postupně profiluje od rocku k world
music. Pro ozvláštnění zve na pódium
i v bigbítu netradiční nástroje, jako jsou
pozoun nebo housle.
-SŠ-
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Fusingový podnos s mramorovým dekorem a vážkou.

Autorka výstavy Šárka Dořičáková představuje jeden ze svých exponátů.
Foto: Pavel Czinege

Fusingové obrazy na bílém paravanu.
Foto 4x: Aleš Měrka

