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Jen šetřit nestačí,
Jak jste přivítali nový rok a co zajímavého připravujete?
čekáme na nový zákon
Anketní otázka

S jakými prioritami vstoupila obec Valašská Bystřice do nového roku 2012? Na to
jsme se zeptali jejího starosty Miroslava Martinka:
Především bychom
měli dokončit stavbu
domova pro seniory,
kterou jsme rozestavěli v srpnu uplynulého roku. Budeme
tak mít v obci sociální zařízení špičkové
úrovně, které nabídne služby jak valašskobystřickým starším a nemocným občanům, tak i lidem z okolních obcí a měst.
Kromě stavby samotné nás čeká i vybavení potřebným nábytkem, bude to všechno
velmi náročné na finance, doufejme, že to
ve spolupráci s Charitou Valašské Meziříčí
dokážeme. Předpokládáme, že domov začne sloužit svému účelu od června. Další
případné investice obce budou již menšího rozsahu a dosud nejsou ani stoprocent-

ně jisté. Budeme dělat jen to, na co dostaneme dotaci, a tu máme zatím přislíbenou
jen na opravu místní komunikace Bůřov.
Požádáno máme o dotační příspěvek na
zateplení obecních sociálních bytů a budovy starého obecního úřadu a čekáme na
rozhodnutí.
Situace obcí a měst je v poslední době
rok od roku složitější, daňové příjmy
klesají, výdaje naopak rostou a zdroje
dotací vysychají. Pokud vláda a parlament neschválí nový zákon o změně Rozpočtového určení daní, budeme muset
v následujících letech jen šetřit, abychom
měli na provoz obce a škol. A co stavět
či rekonstruovat? O tom bychom ani
nemohli příliš uvažovat, protože by na
tyto investice nebyly finanční zdroje. Do
roku 2012 přeji nám všem, aby tento černý scénář nebyl pravdou.
-MTA-

Díky příznivému listopadovému a prosincovému počasí se stavbařům podařilo novou
budovu domova pro seniory i zastřešit.
Foto: MTA

! Jana Hanzlíková, ředitelka Mateřské
školy ve Valašské Bystřici:
V novém roce
jsme
se
přivítali s úsměvem a
radostí ze společného shledání po
vánočních prázdninách a hlavně v
plném počtu. Děti
totiž byly před
Vánocemi hodně
nemocné. A co
nás čeká letos? Hodně zajímavých
akcí. V lednu pohádka O sněhulákovi
v podání divadla Maringotka. Pokud
napadne sníh, zorganizujeme dětem
Sněhové dopoledne. Zúčastníme se
výtvarné soutěže Valašská zima, kterou
vyhlásilo Středisko volného času v Rožnově. Starší děti se chystají na návštěvu
1. třídy v místní základní škole a těší se
na zápis mezi prvňáčky. S jejich rodiči
plánujeme schůzku, na níž budeme
besedovat o školní zralosti dítěte a jeho
připravenosti na vstup do základní
školy. V průběhu měsíce ledna až února
chceme spustit webové stránky naší
mateřské školy, kde budeme informovat o dalších zajímavých akcích, které
připravujeme.

! Jaromír Konečný, ředitel Základní školy ve Valašské Bystřici:
Nový rok jsme
vítali s pocitem dobře odvedené práce.
Úspěšní byli naši
vycházející žáci, kteří
se všichni dostali na
vybrané střední školy. Dobrých výsledků
jsme dosáhli v celostátních srovnávacích testech i v soutěžích a olympiádách,
kde se naši chlapci a děvčata i v konkurenci velkých městských škol neztratili
a obsadili řadu medailových míst. Jelikož

v celkovém hodnocení výsledků školy
pozitiva výrazně převažovala nad negativními stránkami, měli jsme důvod k důstojnému rozloučení se s uplynulým rokem.
Promítlo se do mnoha aktivit, například
divadelního představení ve Společenském
domě U Pernických, sportovních turnajů
nebo zpívání „Na schodech“ u vánočního
stromečku.
Jsme si vědomi, že jdeme do hospodářsky a rozpočtově náročného roku. Očekávat výrazný nárůst rozpočtu od Krajského úřadu ve Zlíně nebo od obce Valašská
Bystřice by bylo naivní. Spoléháme tedy
na peníze z Evropské unie, konkrétně ze
dvou programů v rámci projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které ve
výši téměř pěti milionů korun získala naše
škola. Je to „Počítačové zaměření školní-

ho vzdělávacího programu“ a „Inovace
a individualizace výuky na ZŠ Valašská
Bystřice“. V rámci těchto grantů chceme
výrazně posílit modernizaci školy vybavením novými počítači, interaktivní tabulí,
dataprojektory atd. K moderní výuce
přispěje i řada prezentací, opakovacích
testů a výukových programů, které v rámci grantu Evropské unie vytvořili naši učitelé, a žáci k nim mají přístup i ze svých
domácích počítačů.
Od druhého pololetí začne ve škole
pracovat i školní klub, který v dosavadní
historii školy nikdy nefiguroval. Dále se
zaměříme na přípravu celoplošného testování žáků pátých a devátých tříd, které
připravuje Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy. I tady bychom chtěli uspět
a potvrdit tak dobré jméno školy. -MTA-

Pokud neklesne venkovní teplota pod mínus deset stupňů Celsia, chodí děti na pravidelné vycházky do přírody každý den. Jen oblékání do zimních bund a kombinéz
trvá podstatně déle.
Foto: MTA

Pozvánka
! Pořad Z horní dolní až do Lyonu se
koná v pátek 20. ledna ve Společenském
domě U Pernických v 19.30 hodin. -LL-
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Představujeme exponáty z muzejního depozitáře v Zubří
Jeho původní majitel s ní zřejmě zátkoval
lahve s moštem, vínem či dobrou kořalenkou. Té ale na Valašsku bylo poskrovnu
a v chudých rodinách ji lidé uchovávali
jako vzácnost. Například Jaroslav Štika
ve své knize Lidová strava na Valašsku
cituje zápisky B. Dudíka z roku 1873, kte-

V zuberském muzejním depozitáři se nachází spousta zajímavých historických exponátů. Některé z nich zveřejňujeme se vzpomínkou na naše staříčky a prastaříčky…

Kachle ze středověku
Václav Němec se vyučil zahradníkem
a při práci se věnoval svému velkému
koníčku - geologii, historii a archeologii.
Díky tomuto zuberskému rodákovi a vášnivému sběrateli je v muzejním depozitáři vystavena sbírka středověkých kachlů
z rožnovského hradu, které pan Němec
našel a podle glazury a obrazového vyjádření odhadl přibližné stáří vzácných
exponátů, rozpoznal erby hradních pánů,

ka okouzlila také Tomáše Baťu, který
ji za první republiky vozil do Ameriky
a daroval ji tamějším ženám. Například
manželce amerického prezidenta věnoval noční košili vyšívanou valašským vzorem. Pro hollywoodské herečky nechal
vyšít svršky letních plážových sandálů.
Pro děvčata ze Zubří však byla výšivka
především zdrojem obživy. Ale i ona
myslela na svou parádu. Důkazem toho
jsou například svatební čepce vystavené
v muzejním depozitáři. Ten na fotografii
vyšila Kamila Slováková a pochází z dvacátých let 19. století.

Závěrečná zkouška

podle jejichž víry se odvíjely obrazové
motivy kachlů. Na fotografii je ozdobný
gotický kachel ze sbírek Václava Němce.

Svatební čepec
Výšivky žen tvoří vskutku hodnotnou
část expozice zuberského depozitáře.
Vždyť tato křehká krása má v Zubří více
než stoletou tradici. V obecním archivu je
zaznamenáno, že od roku 1898 zuberské
ženy úspěšně prezentovaly své umělecké
práce na výstavách ve Vídni, Londýně,
Kolíně nad Rýnem, Praze apod. Výšiv-

Bílá látka, bavlnka, jehla a dřevěný
rám... Tři podmínky pro vznik zuberské výšivky. K nim je třeba připočíst
nesmírnou trpělivost vyšívačky a její cit
pro krásu. Podmínky pro rozkvět zuberské výšivky pomohla rozvíjet soukromá
škola valašského vyšívání v letech 1920
až 1932. Založila ji Marie Schoberová
a s výukou jí obětavě pomáhala Hermína Mikundová. Obě ženy se velkou
měrou zasloužily o rozvoj výšivkařského
umění v Zubří a jeho okolí. Každá účastnice kurzu musela složit závěrečnou
absolventskou zkoušku. Jak vypadala?
Můžete si ji prohlédnout v zuberském
depozitáři. Na látce o rozměru 20 x 15
cm jsou představeny všechny výšivkařské techniky. A nejen to. Děvčata musela předvést, že dokáží i pečlivě zašít díru.
Když si synek roztrhl na plotě košulenku, nevyhodila se, ale pěkně zalátala...

Oboňa
Při prohlídce této dřevěné nádoby
zejména mladí návštěvníci muzejního
depozitáře v Zubří kroutí hlavou a nevědí, k čemu oboňa sloužila. Používali
ji pastýři při výrobě ovčího sýru. Tak
jako ostatní speciální salašnické nádobí i oboňa byla zhotovena ze dřeva a
sloužila na přenášení žinčice. Tu, která
je vystavena v Zubří, si místní odborníci

Tluček na prádlo
Na fotografii není dřevěné prkénko
na maso, jak se mnozí návštěvníci při
prohlídce exponátů mylně domnívají.
Sloužilo k praní prádla na kamenech
v řece či místním potoce. Ženy vytloukaly z prádla špínu a pak je vymáchaly
v průzračně čisté vodě. Až po prkénku
přišla dřevěná valcha. Historické prameny uvádějí, že se začala používat
v první polovině 18. století.

na historii velmi považují. Odhadují, že
ji pastýři používali už v 17. století.

Žehlička
Aby vyšívané rukávce na zuberských
děvčatech krásně vynikly, musely se dobře naškrobit a pak pěkně vyžehlit. Dnes
je to přece jen podstatně snažší, když
jsou na trhu napařovací žehličky. Dříve
se však nahřívaly na peci a byly pořádně
těžké. Nás zaujala žehlička, do které se
vkládal železný váleček. Předtím se ale
musel rozžhavit přímo v kamnech a pak

se vsunul do žehličky. Hospodyňka mívala válečků několik a jeden za druhým je
rozžhavené v žehličce vyměňovala. Do
některých se vkládalo přímo rozžhavené
uhlí. Máte-li takovou raritu uschovánu
ještě někde doma na půdě, určitě byste
s ní nadšencům ze zuberského depozitáře udělali radost.

Špuntovačka
Která chytrá hlava kdysi vymyslela
špuntovačku na korkové zátky, nevíme.
Ale že už ji používali naši dávní předkové, o tom svědčí tento muzejní exponát.

rý vzpomíná, že se valašské rodičce podalo hned po porodu i půl žejdlíku okořeněné a horké kořalky. A protože dobrá
slivovice ve flašce „vysychá“ i dnes, bylo
důležité flašku nejen dobře zazátkovat,
ale hlavně dobře schovat na horší časy.

Mincíř
I když starodávné kuchyňské váhy s dvěma miskami a závažím jsou dnes zejména
pro děti zajímavou raritou a v antikvariátu po nich bývá velká sháňka, v depozitáři
si je můžete důkladně prohlédnout spolu
s dalším kuchyňským nádobím, které
používali naši předci. V dřevěné truhle
jsme objevili ještě jiný druh vah – mincíř s cejchovanou stupnicí v jednotkách
hmotnosti. Sice nebyl tak přesný, ale
hospodyňky si s ním vystačily. Používali
ho také řezníci při vážení porcovaného

masa, mlynáři při vážení pytlů s moukou
apod. Pro objemnější a těžší břemena
bývaly mincíře podstatně robustnější.
Protože se daly snadno přenést a navíc
nevyžadovaly závaží, jsou i dnes vyhledávanou pomůckou při obchodování.
Navíc jsou už daleko přesnější.

Valchu však v zuberském depozitáři
neuvidíte. Přitom by se možná na některé půdě našla. V případě, že byste ji chtěli
věnovat muzejní radě v Zubří, která velmi obětavě sdružuje do svého depozitáře
starodávné exponáty pro budoucí generace, stačí kontaktovat paní učitelku Marii
Krupovou, vedoucí muzejní rady. E-mailová adresa je: mkrupova@seznam.cz.
Text a foto: MTA

Volná místa
! Město Zubří vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici referent odboru
kultury. Zájemci předloží písemné přihlášky včetně příloh do pátku 27. ledna
2012 do 11 hodin osobně na podatelnu
Městského úřadu v Zubří nebo poštou
v zalepené obálce označené „Výběrové řízení – Referent odboru kultury
– neotvírat“. Předpoklady, požadavky
a náležitosti přihlášky na www.mestozubri.cz a na úřední desce.
-GK-
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