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VALAŠSKÁ BYSTŘICE

Senioři si oblíbili termální koupele
Devatenáct let působí ve Valašské Bystřici sdružení důchodců. V současné době má 86
členů a 74 z nich přijalo pozvání na jejich pravidelné setkání začátkem nového kalendářního roku. Tentokrát se konalo v pátek 10. ledna v restauraci U Machýčků.

Mezi seniory zavítal také valašskobystřický starosta Miroslav Martinek, který přítomné informoval o dění v obci.

Ludmila Bolfová (vlevo) a Josef Stodůlka předali jménem seniorského sdružení kytičku
dvěma lednovým jubilantkám Jiřině Křenkové a Boženě Drdové.

Pro emeritní učitelku Ludmilu Bolfovou,
která sdružení vedla dvanáct let, to byla její
poslední hodnotící schůze ve funkci předsedkyně. V době, kdy klub přebírala, čítal
48 důchodců. Dnes na pravidelné schůzky
lidé přijíždějí i ze vzdálenějších částí rozlehlé podhorské vesnice. „Ve čtvrtek odpoledne se při kávě nebo čaji pravidelně
scházíme, popovídáme si a zapomeneme
tak na různé zdravotní neduhy, které každého z nás trápí,“ uvedla pro Spektrum
Rožnovska Ludmila Bolfová. Těší ji, že
zejména mladší seniorky se zapojily do
pravidelného úterního tělocviku.
Členové výboru se snaží připravit program tak, aby si v něm každý důchodce
vybral akci, která mu svým zaměřením
vyhovuje. Celoklubová setkání, jako je
například maškarní bál, velikonoční
pomlázka, posezení u guláše apod., provázejí písničky při harmonice a dobrá
nálada rozhodně nechybí.
Tradičně oblíbeny jsou zájezdy. Loni se
senioři vydali na čtyři dny na Slovensko
do Velkého Mederu. Přes den se vyžívali v různých bazénech a večer všichni
léčebné procedury obohatili tancem
a příjemným posezením v přilehlých hospůdkách. Na zpáteční cestě pak navštívili
největší vodní dílo na Dunaji Gabčíkovo,
kde se dokonce projeli výletní lodí přes
plavební komory.
Ve své činnosti pokračuje také skupina dvaceti turistů z řad seniorů. Na
loňských túrách absolvovala 190 kilometrů. Například si auty a vlakem vyjela
do Frýdlantu nad Ostravicí, odkud se
pak pěšky vydala na Ondřejník. Rovněž
navštívila novou rozhlednu na Velkém
Javorníku. „Měli jsme štěstí, byl totiž
nádherný podzimní den, a tak jsme si
užili skvělý výhled na dominantní Lysou
horu a Radhošť, na Moravskou bránu
s Ostravou i na Jeseníky v dáli,“ uvedl vedoucí turistů Ludvík Bolf. A připomenul
i další akce. Například náročnou túru ze
Zubří na Dlouhou, přes Paseky do Rožnova. A také vydařenou trasu do Zděchova přes Pulčiny do Horního Lidče.
Text a foto: MTA

STRANA 7
Zápisky ze Vsacké Tanečnice

Celkem 389 záznamů obsahuje sedmá
vrcholová kniha, kterou na Vsacké Tanečnici uložili 19. dubna 2013 manželé Hana
a Jaroslav Jurčákovi a 24. listopadu 2013
ji z červené schránky na této hřebenovce
v nadmořské výšce 911 metrů vyzvedli.
Jurčákovi v knize napočítali 1 602 podpisů
turistů. Některé jejich vzkazy vybrali pro
čtenáře Spektra Rožnovska:
21. duben, František: Slunce začíná svítit každý den déle, většina cest je již bez
sněhu. Výhledy jsou omezené, ale je tu
krásný klid.
4. květen, Danča a Radek: Tanečnice
není pod mrakem, ale úplně pod mlhou.
2. červen, turisté z Ústí nad Labem: Je nás
sedm a chybí nám jen Sněhurka.
2. červen, Radek z Prahy: Ráno, po
probuzení, prší. Nic se mi nezdálo, spal
jsem jak dudek.
4. červenec, Jíťa a Botka z Krkonoš: Je
to tady moc krásné a dnes jsme ani po
vašich horách nebloudili.
17. červenec, Petra a Jana z Brna: Zpocená záda, úsměv na rtech – kolový výlet
jak má být!
21. červenec, holky z Budišova: Z Tanečnice zdravíme, krásný čas tu trávíme,
louky voní, šumí lesy, až bude hůř, vzpomenem si.
22. červenec, Jenda, Anička, Honza
a Lukáš Adamcovi z Valašské Bystřice
a vnoučata Liduška a Vojtík: Krásný
tichý podvečer zažíváme na vrcholu
Tanečnice.
25. červenec, Zoromstitelka s tátou: Byla
to štreka, ale stála za to! Výhledy jsou
opravdu krásné.
29. červenec, Jasna a Horislav ze Žiliny: Velmi pěkné místo, z něhož je cítit
krásná energie.
7. srpen, Vašek a Jarmila: Vystoupali
jsme opět po roce na Tanečnici, která je
symbolem našeho přátelství a lásky! Letos slavíme sedmé výročí.
9. srpen, Kárníkovi z Prahy: Dorazili jsme
sem ze Soláně. Krásný výlet, krásné počasí, prostě paráda! Tanečnice je skvělá.
17. srpen, Klára a Katka: Krásné místečko,
děkujeme všem, kteří se o něj starají.

24. listopad 2013: Hana Jurčáková vyzvedává knihu ze schránky na vrcholu
Tanečnice. Foto: Jaroslav Jurčák
25. srpen, Jozef Kasavič z Humenného:
Miluji vaše hory!
24. září, Petr Masařík z Bohumína:
Všechny zdravím! Je to už 33 let, co zde
chodím tradiční valašskou padesátku:
Horní Bečva, Benešky, Kotlová, Soláň,
Tanečnice, Bystřička, Vidče a Rožnov.
30. září, deváťáci z 2. C MG Vsetín:
Moc se nám tu líbí, jsme ubytovaní
v Mraveništi.
10. říjen, Ruda: Je mi 70 let a letos
jsem zde popáté.
24. listopad, Hana a Jarda Jurčákovi:
V 10 hodin jsme blátem a mlhou vystoupali na vrchol Tanečnice a vyzvedli
sedmou vrcholovou knihu. Studený arktický vzduch, který se do našich hor neúprosně tlačí, zalézá pod oblečení. Prší
a přes mlhu sotva přehlédneme všechny
stojící „mužíky“. Panuje zde hrobové ticho. Mlčky stojíme na nejvyšším místě
naší vesnice a posloucháme. Ano, slyšíme přicházet zimu.
-JJ-
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ZUBŘÍ

Emeritní učitelka Věra Machová stále rozdává optimismus
Jednou měsíčně se v zuberském motorestu scházejí bývalí zaměstnanci místní základní školy: emeritní učitelky, vychovatelka, uklízečka a také jejich bývalý ředitel.
Všichni jsou již mnoho let v důchodovém věku a na oběd, který si ve společném kruhu
plánují vždy na středeční poledne v polovině každého měsíce, se pokaždé moc těší.

stupni až do roku 2002. Ale ani tehdy se
se školou ještě nerozloučila definitivně
a ráda zaskočí za nemocné kolegyně,
kdykoliv je to potřeba. Naposledy se tak
stalo loni před Vánocemi.

Pravidelným účastníkem těchto milých
setkání bývá i Věra Machová ze Starého
Zubří. Pochází z Bzové, malé vesničky
u Bojkovic na Slovácku. Když v roce
1962 ukončila Pedagogický institut v tehdejším Gottwaldově, dostala umístěnku
právě do malotřídní školy ve Starém
Zubří, kterou tehdy vedl ředitel Josef
Dobeš. Šestnáct let se zde věnovala výuce žáků na prvním stupni. „Učila jsem
druháky i třeťáky, v jedné třídě se ve školních lavicích sešlo až 39 dětí,“ vzpomíná
Věra Machová a dodává, že to bylo sice
mnohdy náročné, ale pěkné. Se svými
svěřenci zažila spoustu skvělých okamžiků. Nejen ve výuce, ale také při každoročních školních výletech, vycházkách
do okolí. I nyní někteří bývalí žáci Věru
Machovou osloví a zavzpomínají napří-

Setkání s jubilanty

klad, jak na Bačově vrchu v kotlíku na
ohni připravovali oběd a soutěžili mezi
sebou o titul nejlepšího kuchaře.
Jaké byly děti dříve a jaké jsou dnes?
„Za mého působení na škole byly možná
o něco hodnější, dnes jsou díky počítačům, tabletům a mobilům více technicky
zdatné. Dříve byly vděčné za každou
přečtenou pohádku. Četli jsme v hodinách Boženu Němcovou, Karla Jaromíra
Erbena, Karla Čapka a další naše přední
spisovatele. Děti si tak rozvíjely představivost a své intelektuální schopnosti. I když
dnes hodně sedí u televize, domácího
kina a dalších technických vymožeností,
na čtení pohádek by si určitě čas udělat
měly,“ uvedla Věra Machová.
Od roku 1978 působila na Základní
škole v Zubří, kde učila žáky na prvním

Věra Machová má ve svém archivu spoustu pěkných fotografií. Tato je z 31. srpna
2011, kdy blahopřála ke 104. narozeninám Marii Cibulcové. Byla nejstarší občankou Zubří a zemřela o dva roky později.

Zatímco v předvánočním týdnu se dopoledne věnovala žákům v zuberské škole,
odpoledne navštěvovala společně s městskou matrikářkou Marií Žambochovou
seniory, kteří mají trvalý pobyt v Zubří,
ale bydlí v okolních domovech důchodců.
Společně popřály svým spoluobčanům
pěkné svátky a hodně zdraví v novém
roce. „Věra Machová je dlouholetou předsedkyní společenské komise při Městském
úřadu v Zubří. Je obětavá, má velmi pěkný
vztah k lidem a absolutně spolehlivá. Pro
naše jubilanty rovněž zajišťuje ve spolupráci s odborem kultury různá koncertní
vystoupení. Její činnost ve společenské
komisi pro ni není prací, ale životním posláním, kterému obětuje spoustu času,“
uvedla pro Spektrum Rožnovska matrikářka Marie Žambochová a dodala, že
Věra Machová má velkou zásluhu na tom,
že vítání občánků, jubilejní svatby i setkání
se spoluobčany jsou pro všechny zúčastněné příjemnou a milou událostí, na kterou jim zůstane pěkná vzpomínka.
„S jubilanty se setkávám ráda. Ať už
na městském úřadě nebo v rodinném
kruhu. Je dobré si najít chvilku a popovídat si s pamětníky a zavzpomínat,
jak se kdysi žilo,“ dodává emeritní učitelka, která si pečlivě eviduje všechna
významná jubilea svých spoluobčanů.
Loni čtyři manželské dvojice oslavily
zlatou svatbu a tři páry přijaly blahopřání k diamantovému výročí. V roce
2014 se očekává jedenáct zlatých a pět
diamantových svateb.
Příjemné je také vítání nových občánků. Když se jich narodí více, jako
tomu bylo loni, v jeden den slavnostní
obřad uspořádají dvakrát po sobě.
Společenská komise má ve své náplni
také přípravu smutečních projevů na
pohřebních obřadech. Jen v loňském
roce jich Věra Machová připravila de-

Gratulace ke zlaté svatbě Marii a Františkovi Španihelovým.
vatenáct. Jelikož většinu zemřelých
spoluobčanů dobře znala, dokázala se
s nimi i na poslední cestě života důstojně rozloučit.
„Takových pracovitých a schopných lidí
bychom v Zubří potřebovali více,“ uvedl
na adresu Věry Machové starosta Jiří Randus a ocenil její velkou snahu, obětavost
a nezištnost. A to nejen ve společenské komisi, ale i v muzejní radě, kde působí řadu
let. Věra Machová dovede poutavě vyprávět o vzácných skvostech v zuberském
depozitáři, o něž se velkou měrou zasloužil Václav Němec, který městu věnoval
spoustu vzácných minerálů a archeologických nálezů z Hradiska.
Raduje se z každé další vzácné výšivky pro muzejní depozitář. Těší se na
nové prostory, které vedení města slíbilo zajistit v letošním roce pro důstojnou a stálou výstavu všech historických
exponátů.

Životní vzor
Zubřané obdivují její neustálou vitalitu a optimistickou náladu. Kde se to

v ní pořád bere? Věra Machová má svůj
vzor v mamince, která až do 98 let byla
stále čiperná. Pracovala na zahrádce,
ráda četla knížky, dívala se na televizi,
zkrátka byla pořád aktivní. Na svět se
usmívala a rozdávala lidem radost a optimismus.
MTA, foto: archiv Věry Machové

Nabídka pronájmu
 Město Zubří nabízí k pronájmu
volné plochy v nově zrekonstruovaném
domě služeb. K dispozici jsou prostory
o velikosti 37,83 m2, 38,74 m2 a 346,6
m2. Bližší informace na telefonním
čísle 571 757 056 nebo na adrese: holis@mesto-zubri.cz.
-ZUB-
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