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Školní lyžařský výcvik na Búřově
Zatímco školáci z měst na lyžařské výcviky do hor dojíždějí autobusy, ve Valašské
Bystřici jsou děti ve výhodě. Do místního Ski areálu Búřov to mají kousek. Letos si
zimních radovánek na uměle zasněženém kopci užívalo ve dnech od 3. do 7. února
třináct sedmáků a osmnáct páťáků.

Lyžařský výcvik valašskobystřických
žáků je zaměřen na sjezdovou disciplínu.
Místní tělocvikáři uvažují, že v příštím
roce program rozšíří ještě o výuku snowboardu.
Foto: Hana Obšivačová

Starší žáci absolvovali výuku pět dnů
a mladší tři dny. Ráno od půl osmé se
v 45minutovém bloku nejdříve seznámili
s tematikou lyžování. Nejen s jeho historií, ale i s metodikou, poskytováním první
pomoci při úraze apod. Po teoretickém
úvodu, vždy doplněném promítáním videí
a DVD, vyrazili školáci na výcvik, který
s přestávkou na oběd trval do 14.20 hodin.
Učitelé a instruktoři rozdělili svěřence
podle výkonnosti do družstev. Jak uvedli
pro Spektrum Rožnovska, do kurzu se
vždy přihlásí i děti, které neumí lyžovat
vůbec, ale během výuky zvládnou základní dovednosti. Je přitom zajímavé,
že právě ony se pak častěji objevují na
sjezdovce než ty, které už lyžují dobře.
Co se všechno školáci v kurzu naučili,
to pak předvedli v závodu ve slalomu.
Zveřejňujeme vítěze v jednotlivých kategoriích:

NOČNÍ TURNAJ. V deset hodin večer
v pátek 7. února odstartoval ve Valašské Bystřici první ročník půlnočního
turnaje v minikopané. Hrálo se až do
tří hodin do rána. „S průběhem turnaje
jsem spokojen,“ uvedl pro Spektrum
Rožnovska hlavní organizátor Tomáš
Mroček. „Ostatně ohlasy na akci jsou
kladné, stejně jako loni. Sport ke zdraví
patří, krásně jsme si zahráli a na konci
turnaje jsme si přiťukli na další ročník,“
dodal Tomáš Mroček. Pět týmů tvořili
občané Valašské Bystřice a také ti milovníci sportu, kteří mají s touto obcí co do
činění a prostě k ní patří. A kdo vyhrál?
Prvenství si odneslo družstvo Namber
1, které obhájilo vítězství z loňského
nultého ročníku turnaje. Druhé místo
patřilo Dřístům-Chvistům, třetí příčku
obsadili Kladiváři, čtvrtou Expedice Saalbach a páté skončilo družstvo Bařiny.

Pátá třída:
Dívky:1. Daniela Štefelová, 2. Magda
Baslová, 3. Kristýna Hanzlíková
Chlapci: 1. Adam Fister, 2. Dušan Horák, 3. David Karafiát
Sedmá třída:
Dívky: 1. Adéla Petruželová, 2. Anna
Kratochvílová, 3. Katka Hlaváčová
Chlapci: 1. Adam Křižka, 2. Marek
Bolf, 3. Matyáš Hlavačka
Zatímco v dřívějších letech školáci na
druhém stupni lyžovali i v hodinách
tělesné výchovy, nyní tomu tak není.
Zdaleka ne všechny děti totiž projevují
o tento druh zimního sportu zájem.
Podle valašskobystřických učitelů tělocviku přibývá totiž dětí, kterým se nechce „hýbat“. Lyžuje zhruba polovina
žáků, ostatní nemají zájem, nebo lyžařské vybavení. To si však lze zapůjčit
přímo ve Ski areálu Búřov a navíc cena
za výcvik je po dohodě s vedením tohoto lyžařského areálu příznivá.
-MTA-

Seniorský bál

První únorový čtvrtek zorganizovali
důchodci z Valašské Bystřice 10. ročník maškarního bálu ve Společenském
domě U Pernických. Odpolední program nejdříve začali přátelským posezením, po kterém se odvážlivci z řad
seniorů vypravili do zákulisí, aby se
převlékli do masek. Netrvalo dlouho
a v sále se to hemžilo originálními kostýmy. Většinu z nich si důchodkyně
i důchodci ušili sami. Jak pro Spektrum
Rožnovska uvedl jeden z účastníků
Ludvík Bolf, přípravy maškarního bálu
a samotných převleků trvaly přibližně
týden. A to včetně zajištění bohaté tomboly, která seniorům udělala velkou radost. Ceny do ní věnovali sponzoři, některé přinesli sami členové. K poslechu
a hlavně k tanci hráli místní muzikanti.
Text a foto: Iveta Křenková

Krátce
Foto: Přemysl Jurča
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 Kondiční cvičení pro začátečníky se koná
každé úterý od 17 do 18.30 hodin v klubovně
Společenského domu U Pernických.

ZUBŘÍ
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SPONA zve na premiéru komedie Láska na horách
Úspěšný zuberský spolek mladých a nadšených ochotníků Divadelní SPONA nastudoval valašskou hudební komedii Láska na horách. Její premiéra se koná v sobotu
1. března od 18 hodin v Klubu. Režisérku, scénáristku a vedoucí souboru Kateřinu
Gazdovou jsme požádali o rozhovor:

Ano, je to naše velké přání a rádi zavítáme do obcí a měst v okolí, kde projeví
zájem a ozvou se na mou e-mailovou
adresu: k.gazdova@seznam.cz. -MTA-

 Divadelní
premiéra se
blíží. Čím příznivce SPONY
překvapíte?
Láska
na
horách je původní zuberskou komedií
z roku 1935
od místního
rodáka Jana
Koláčka Zárubského. Její
autor jí dal i podtitulek: Tam pod Radhoštěm, tam je krásný svět!

Hudební komedie Láska na horách
Scénář: Jan Zárubský, Kateřina
Gazdová
Hudební doprovod: Cimbálová muzika
Malý Beskyd, primáš Dominik Orság
Výběr písní: Vendula Smočková, Aneta
Kovářová a Kateřina Gazdová
Choreografie: Vendula Smočková
a Eva Solanská
Výtvarník scény: Vendula Smočková
Přestavby kulis: Vojtěch Měrka
Světla: Michaela Kolečková
Nápověda: Renata Petřeková
Režie: Kateřina Gazdová
www.divadelnispona.cz

hru zuberského rodáka významně obohatilo a veřejnosti se bude líbit.
 O představení vašeho ochotnického
spolku je vždy velký zájem. Je možné
koupit vstupenky v předprodeji?
Vstupné je dobrovolné, místenky na
premiéru již nejsou k mání. Repríza
představení je 14. března od 19 hodin
v Klubu Zubří a na ni ještě místenky
jsou k dispozici na tel. 571 659 447
nebo je lze zarezervovat na adrese kultura@mesto-zubri.cz.
 Chystáte se na vystoupení i mimo
vaše město?

 Neměla jste obavy, zda mladí ochotníci najdou v tak staré hře zalíbení?
Je pravdou, že datum vzniku mne
nejdříve odrazovalo. Ale scénář jsem
přečetla jedním dechem. Jan Koláček Zárubský napsal o zamilované
Haničce Ohradové, které jedno letní
sobotní ráno zhořklo jako pelyněk,
když se dozvěděla, že její rodiče ji
chtějí výhodně provdat. Pochopila
jsem, že téma je stále aktuální – láska,
přátelství, stejný humor jako dnes.
Jen svatby zorganizované rodiči kvůli
majetku dnes už díkybohu neznáme.
Původní scénář jsem z osmdesáti procent zachovala. Přidala jsem pár postav, to aby si zahráli všichni stávající
členové SPONY.
 Poprvé jste ke spolupráci přizvali
cimbálovou muziku Malý Beskyd.
Osvědčila se?
Dohodla ji jedna z našich hlavních
hereček Vendula Smočková, která hraje
na cimbál v Malém Beskydu. V původním scénáři jsou i texty písní, ale bez
melodie. A tak jsme vybírali v pokladnici valašských písniček. Myslím, že
spojení s místní cimbálovkou divadelní

 571 759 711
www.valasskabystrice.cz

Jan Koláček Zárubský (1905 - 1990)
pocházel z rolnické rodiny. V roce
1941 se oženil s Aničkou Svakovou
a vychovali devět dětí. Od mládí psal
básně veselé i smutné, povídky, romány a příběhy, v nichž se věnoval sociálním problémům té doby. Například
ve Frantině líčil mladou lásku vesnické
dvojice a její odjezd za novou existencí do Ameriky. V povídce Fabrička je
hlavní postavou mladá žena z venkova,
která opustila svůj domov a pracovala
jako dělnice v novojičínské továrně.
Od povídek pak Jan Koláček přešel
k románové tvorbě (Úsměv valašských
hor, Po bouři života) a k divadelním
scénářům (Světlo ve tmách a Ztracený
život). Znalost venkovského prostředí
využil i při tvorbě Lásky na horách,
kterou uvedli v Zubří v roce 1939 místní ochotníci ze Sokola, Orla a Dělnické
tělocvičné jednoty.

Sportovní zprávičky
 Deváté kolo Zuberské amatérské ligy
v kuželkách určilo vítěze. Poprvé v historii se jím stal 12. února celek Oktopusu.
Stačilo mu prvenství v předposledním
duelu, ve kterém si poradil s týmem
Veteránů, zvítězil 8:0, a již nemůže být
předstižen. V nadcházejícím posledním
kole se díky bodovým rozestupům už
nebude rozhodovat o pořadí v tabulce
a utkají se v něm týmy Paneláků a TIP
cafe a celky Oktopusu a KO-SA. Pro Veterány již tento ročník skončil. Poslední
kolo dá taky definitivní podobu nejlepší
dvanáctce hráčů, kteří se utkají v sobotu
1. března od 14 hodin v závěrečném exhibičním turnaji TOP 12. Poté proběhne
v kavárně TIP cafe slavnostní vyhlášení
a předání cen nejlepším.
 Druhý ročník turnaje neregistrovaných ve stolním tenise se konal 15. února
v zuberské sokolovně. Sešlo se dvacet,
převážně domácích borců, kteří si to na
pěti stolech rozdali o prvenství. Po bojích v základních skupinách na ně čekaly
souboje v play off, kde se již prohra rovnala vyřazení z turnaje. Nejlépe si vedl
Vojtěch Pernický, který se po loňském
druhém místě dočkal prvenství a ve finále porazil Dušana Paláta 3:2. V souboji
o třetí místo vyhrál Ladislav Brokeš nad
Janem Frňkou 3:0.
-JR-

Městský úřad

 Město Zubří hledá pracovnici
nebo pracovníka na pozici účetní –
rozpočtář. Zájemci předloží písemné
přihlášky včetně příloh do pondělí
10. března 2014 do 11 hodin osobně
na podatelnu Městského úřadu v Zubří nebo poštou v zalepené obálce.
Více informací na www.mesto-zubri.
cz a na úřední desce.
-ZUB-

Pozvánka

Ochotníci ze Spony společně se členy cimbálové muziky Malý Beskyd.
Foto: Pavla Pernicová

 Slavnostní galavečer s vyhlášením
nejlepšího sportovce města Zubří 2013
se koná v sobotu 8. března od 17 hodin v Klubu. Součástí programu bude
vystoupení HTK bandu.
-LP-

OZNÁMENÍ

 571 757 051
www.mesto-zubri.cz

