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Silvestrovský výšlap

Turisty na vyhlídkové louce pod Humencem přivítal Jaroslav Kubeš, předseda Klubu českých turistů ve Valašské Bystřici. Z louky je překrásný výhled na Veřovské
vrchy a Radhošťské Beskydy.

Občerstvovací menu, které připravili valašskobystřičtí hasiči na rozcestí pod Ptáčnicí, nabízelo horký čaj s rumem, svařák, zelňačku, kotlíkový guláš, klobásy a párky
v rohlíku. Chutnaly i topinky s česnekem opékané na grilu.
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Valašskobystřičtí turisté každoročně pořádají pravidelný silvestrovský výšlap na
Búřov. Ten poslední se uskutečnil v úterý
31. prosince v dopoledních hodinách a byl
v pořadí již patnáctý. Tentokrát však měl
netradiční zastávku v sedle pod Humencem, kde se přes dvě stě turistů zúčastnilo
slavnostního odhalení panoramatické
mapy. Řemeslníci z firmy Commodum
ji postavili v nadmořské výšce 736 metrů
a vyhověli tak přání předsedy místního
Klubu českých turistů Jaroslavu Kubešovi, který je iniciátorem této akce a jehož
vitalitu obdivují příznivci turistiky nejen
z Valašské Bystřice, ale také z celého Rožnovska. Mnozí z nich přijali pozvání a na
Silvestra pod Humenec dorazili. S přáteli
Vsackých Beskyd si připilo na zdraví domácí slivovičkou také devětadvacet Zubřanů. Shromáždění turisté ocenili dobře
zvolené místo pro vyhlídku. Nachází se
totiž půldruhého kilometru od centra Valašské Bystřice ve směru na Vsacký Cáb
přes Búřov, takže trasu zvládnou i lidé,
kteří turistice příliš neholdují a upřednostňují kratší procházky. Z tohoto místa je totiž přenádherný výhled na Veřovské vrchy
a Radhošťské Beskydy.
Slavnostní odhalení panoramatické
mapy obohatily děti z valašskobystřického souboru Troják, jejichž vystoupení
bylo odměněno zaslouženým potleskem.
Velkou pozornost si získali také členové
Valašského sboru portášského, kteří na
počest silvestrovského setkání vystřelili několik čestných salv.
Mnozí turisté pak v túře pokračovali
směrem na vrchol pod Ptáčnici, kde je
čekalo milé přijetí. Přímo na rozcestí již
pátým rokem budují vždy poslední den
v roce občerstvovací stanici valašskobystřičtí hasiči. První návštěvníky, kteří směřovali na slavnost pod Humencem z Horních pasek, Santova, Hlubokého a dalších
míst, hasiči pohostili už po osmé hodině
ranní. Však si také museli přivstat. Vždyť
už ráno před šestou hodinou čekali na
příjezd pekařů do vesnice, naložili čerstvé
pečivo a uháněli pod Ptáčnici. Do vrcholové turistické knihy v ten den přibylo 487
účastnických podpisů.
-MTA-

Slavnostní pásku přestřihl Miroslav Martinek (na snímku), starosta Valašské Bystřice a zároveň velitel Valašského sboru portášského, společně s Miroslavem Zezulkou, představitelem společnosti Commodum.

Někteří turisté se zastavili i v hospodě na
Santově, kde si na ohni opékali špekáčky,
pozdravili se s přáteli a popřáli si hodně
zdraví a pěkných turistických zážitků
v roce 2014. Foto 4x: Jaroslav Jurčák
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Rok 2013 byl rokem rozsáhlých investic
Druhé pololetí roku 2013 prožívalo město Zubří čilý stavební ruch. Celková investice
si vyžádala čtyři desítky milionů korun, přičemž převážná část financí pochází z evropských dotací.

Nejdříve renovace začala v obou mateřských školách, které nestačily pokrýt
zájem o umístění dětí, a tak v září se
díky rekonstrukci obou předškolních
zařízení zvýšila jejich kapacita o dalších dvaatřicet míst.
Čilý investiční ruch panoval také
kolem budovy základní školy, která se
dnes pyšní barevnou zateplenou fasádou a novými okny v tělocvičně. Rovněž budova městského úřadu září novotou a její žlutošedý kabát neujde pozornosti obyvatel i návštěvníků Zubří.
Ti také oceňují vybudovanou klidovou
zónu v centru města, která již v teplých
podzimních měsících lákala k dětským
radovánkám na nových herních prvcích a k odpočinku na lavičkách.
Jen pohled na nevlídnou budovu domu
služeb ničil estetický dojem městského
centra. Ale i ten je již minulostí, protože
i zmíněný objekt, který byl postaven před
třiceti lety, prošel velkou rekonstrukcí
a dnes má nová plastová okna, zářící
oranžovošedou zateplenou fasádu a kompletně renovovaný střešní plášť.

Úspora energií
Pohled na rekonstruovaný dům služeb.

Úsporu energií si představitelé města slibují i od zateplení fasády na radnici.

„Jsem rád, že centrum služeb už konečně vypadá k světu,“ uvedl pro Spektrum Rožnovska Oldřich Mechl, který
si v této budově před půldruhým rokem
otevřel cykloservis. Když první lednový
pátek v letošním roce zavítal do své provozovny, kterou nevytápěl od Vánoc,
teploměr ukazoval osmnáct a půl stupně.
„A to je dobrá zpráva pro všechny podnikatele, kteří v tomto domě působí, protože ušetří nemalé finanční prostředky za
vytápění objektu,“ zdůraznil Oldřich Mechl a dodal, že občané se v takto pěkně
upraveném centru služeb i častěji zastaví
a seznámí se nejen s nabídkou cykloservisu, ale i s prodejnou prádla, obuvi, dárkových předmětů a dalších provozoven,
které v renovované budově sídlí.
Text a foto: MTA
Novoroční projev starosty
Jiřího Randuse: www.zubran.cz

DÁREK PRO DAMIÁNKA. Finanční částku 37 791 korun věnovali občané ze
Zubří a okolí na podporu léčby čtyřletého Damiánka Fabiána. Sbírku započali
již v září 2013 v osmi zuberských obchodech, kde byly umístěny kasičky. Malému chlapci finančně přispěli také účastníci vánočního benefičního koncertu
v Klubu dne 18. prosince 2013, kteří na dobrovolném vstupném rozhodně nešetřili. Za odměnu jim pak malí i velcí muzikanti předvedli, co se v hodinách
klavíru s Irenou Bénovou naučili. Jak uvedla Lenka Přečková, vedoucí odboru
kultury na zuberské radnici, právě díky Ireně Benové se z obyčejných klavírních
předehrávek stala za několik posledních let nádherná akce, která má duši a rozdává spoustu radosti. Na jevišti se také předvedli a koncert zpestřili zuberští
předškoláci Bumbrlíci a rožnovské mažoretky ze Základní školy Záhumení.
MTA, foto: Lenka Přečková

Pozvánky
 Valašský soubor písní a tanců Beskyd zve své příznivce na tradiční bál
18. ledna do Klubu Zubří od 19.30
hodin. K tanci, zpěvu a poslechu hraje
cimbálová muzika Beskyd. Představí se
také Slovácký soubor Kyjov a cimbálová muzika Pavla Růžičky. Vstupné:
krojovaní 30 korun, ostatní 60 korun.
Místenka 20 korun. Rezervovat si ji
lze od od 13. do 17. ledna v kanceláři
Klubu nebo na telefonu 571 659 447.
 Hasičský ples pořádá SDH Zubří
v sobotu 18. ledna od 19 hodin v restauraci Pod Lipůvkou. Hraje skupina Duo

Andy. Vstupné 50 korun. Dvacetikorunovou místenku lze rezervovat na telefonu 605 181 033.

Krátce
 Videozáznamy zuberského novoročního ohňostroje 2014, které natočili
Lukáš Polách a Radim Vojtovič, lze
zhlédnout na www.zubran.cz.
-AM-
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