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Tip na výlet pro milovníky bílé stopy
Pětatřicetiletý Silvestr Mikulaštík z Valašské Bystřice je všestranný sportovec. V letech
1985 až 1996 skákal na lyžích a dnes jezdí automobilové závody a hraje paintball.
Ve všech sportech dosáhl republikových vítězství a v paintballovém turnaji European
Centurio ve španělské Malaze dokonce před třemi lety zvítězil.
Se Silvestrem Mikulaštíkem jsme si však vážně však v nočních hodinách, abychom
povídali o jiném sportu. O běžkařích, pro předešli kolizím s běžkaři. Navíc stopy do
něž horal z Valašské Bystřice strojově rána lépe vyzrají a jsou pevnější. Ve výjiupravuje místní tratě. „Když vidím, že mečných případech se stává, že na trasu
místy jsou více jak metrové závěje, nedo- vyrážíme se strojem i přes den, to však jezkážu si představit, jak je kdysi běžkaři díme s majákem a velice opatrně zejména
proráželi. Brodit se v hlubokém sněhu v místech, která jsou nepřehledná.“
není žádná legrace,“ říká S. Mikulaštík.
A když fouká vítr nebo chumelí? V takoStrojově tratě upravuje od roku 2009, kdy vém případě nelze trasy udržovat ve stose na této službě pro milovníky bílé stopy procentním stavu, jelikož na hřebenech
dohodl místní obecní úřad ve spolupráci se i čerti žení a po pěti minutách není
s chatou Búřov, hospodou na Dílech a Ski- vidět žádnou stopu. V takovém počasí
areálem Búřov. Celková délka běžeckých se nedoporučuje vůbec někam jezdit, ale
tras je přes pětatřicet kilometrů. Letos vychutnat si někde v teple u domácího
poprvé na ně S. Mikulaštík vyrazil začát- krbu valašský ovocný čaj. Jaký to je? „No,
kem ledna. Jak uvedl, pro úpravu trasy je přece s pravou domácí slivovicí,“ směje se
důležitá dostatečná sněhová pokrývka, S. Mikulaštík a vážně dodává další dopoideální je třiceti až čtyřiceticentimetrová. ručení: „Jelikož se lyžaři vydávají většinou
„Stopy protahujeme podle počasí, pře- po hřebenových běžeckých trasách, je

lepší, když jezdí ve skupinách. Podcenit
nelze ani dobré a vhodné oblečení. Pro
případ nouze je dobré mít v kapse nabitý
mobil. Zejména běžkaři začátečníci by
neměli přeceňovat své síly a schopnosti.
Kopcovitý terén je sice náročnější, ale za
dobrého počasí odmění váš sportovní
výkon překrásnými výhledy na okolní přírodu.“

Běžecké trasy
• Búřov - Ptáčnice - Vsacký Cáb – Ptáčnice - Santov – Búřov.
Poznámka: Na Ptáčnici se trasy napojují na Hornovsackou magistrálu, což
je projekt města Vsetína upravující
trať z Dušné směrem na Cáb, dále na
Tanečnici, Soláň až na Bumbálku.

Davida Hlaváče u letošního zápisu do první třídy přivítala učitelka Květa Šulganová.
Foto: ZŠ Valašská Bystřice

• Valašská Bystřice - Búřov – Tanečnice, kde začíná druhá větev spojující
Hornovsackou magistrálu s Rožnovem
a Hutiskem: Tanečnice - Činov - Červený kříž - odbočka na Hutisko - Zákopčí
- Díly - Hážovské Díly - Hospoda na
Dílech - Rysová - zpět na Hlaváčky - Na
Hory - Kyselky - U Petruželů - Búřov.

Pozvánka
" Diskoples se koná 11. února ve Společenském domě U Pernických. O týden
později se ve stejných prostorách sejdou
příznivci Valašského končinového bálu.
-LL-

• Hážovské Díly - Suchá – Valašská
Bystřice, U Pernických, kde vlekem
běžkaře zdarma vyvezou nahoru a tím
je propojen celý okruh kolem Valašské
Bystřice - Búřov - Ptáčnice - Tanečnice
- Díly - V. B. - Búřov.

Jednou větou
" Na lednovou Tříkrálovou sbírku přispěli občané Valašské Bystřice částkou
109 832 korun, což je o 8 999 korun
více než v lednu 2011.

Občerstvení na hřebenech

Běžecké trasy, které průběžně Silvestr Mikulaštík upravuje, měří přes 35 km.
Foto: M. Mikulaštík
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Silvestr Mikulaštík doporučuje tři
místa na hřebenech, kde se dá občerstvit. Na Soláni, Vsackém Cábu a také
v hospodě na Hážovských Dílech, kde
Tomáš Děcký vaří vyhlášené fazole se
slaninou a klobásou.
Ve Valašské Bystřici je pak možností
více. Například menu denně podávají
v restauraci U Pernických, na pizzu se
specializují v Baba Jaga Baru a Kohan
Baru. Valašské speciality vaří v chatě
Dolinka, jež je součástí Skiareálu Búřov.
-MTA-

Soutěž o nejhezčí krmítko. Klub mladých novinářů (KMN) při Základní
škole ve Valašské Bystřici vyhodnotil
soutěž o nejhezčí krmítko. Jak pro
Spektrum Rožnovska uvedla Míša
Šrámková, šéfredaktorka webu KMN,
prvenství získala rodina Kiedroňových
z Karlovic v Jeseníkách. Všechna krmítka, která byla přihlášena do soutěže, si
lze prohlédnout ve fotogalerii webu
www.podlavici.estranky.cz.
-MTA-

ZUBŘÍ

" Každý čtvrtek ve 14 hodin se senioři
scházejí v klubovně důchodců na společném posezení u kávy.
" Troják vydal u příležitosti 20. výročí
založení tohoto valašského souboru
DVD, které je v prodeji v Informačním
centru obce u Lucie Lazecké.
-LL-

! 571 759 711
www.valasskabystrice.cz
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Karneval plný her i zábavy
Odpoledne plné her a prima zábavy zažili účastníci tradičního dětského maškarního
karnevalu, který se v sobotu 28. ledna uskutečnil ve starozuberském kulturním domě.
Tři a půl hodiny patřil taneční parket rozdováděným šaškům, čarodějnicím, tygříkům, princeznám, makovým
panenkám, kovbojům, vílám, princům,
myšičkám a dalším zvířátkům a pohádkovým bytostem.
Tomášek Bílek v masce malého Mexičana si dokonce přivedl v roli Mexičanky
i svou maminku a vytvořili sympatické
karnevalové duo, jež návštěvníky dětského odpoledne příjemně překvapilo.
Spokojeny byly i učitelky z Mateřské
školy Duha ve Starém Zubří, které přítomné malé i velké hosty vítaly v rolích
Šmoulinky, taťky Šmouly, Fešáka
a kuchtíka Mlsouna. Rovněž pozvaly
divadelní soubor Maringotka, jehož členové připravili pro děti spoustu zábavných her i soutěží a každého účastníka
odměnili drobnou sladkostí.
Jak Spektru Rožnovska sdělila ředitelka mateřské školy Vlaďka Janošková,
nejpěknější masku karnevalu zásadně

nevyhlašují, protože všechny děti byly
kouzelné a přece nelze dopustit, aby to
těm, co by nevyhrály, bylo líto. Zvláštní
poděkování zaslouží obětavé kuchařky
Helena Mikulenková a Anna Zemanová,
které připravily chlebíčky a pro dospělé
uvařily kotel guláše. Karnevaloví hosté si
pochutnali i na výborných zákuscích, jež
napekla Eva Holišová.
Kolem 18. hodiny se unavení, ale spokojení šašci, tygříci a další masky rozcházeli
domů. A když je rodiče a prarodiče uložili
do postýlek a popřáli pěknou dobrou noc,
mnozí se do kulturního domu ještě vrátili
na maškarní ples pro dospělé. Jednalo se
již o druhý karneval, který personál Mateřské školy Duha připravil. „Loni jsme ho
pořádali poprvé a Zubřané příliš velký
zájem tehdy neprojevili,“ vzpomíná ředitelka mateřské školy Vlaďka Janošková.
„Potěšilo nás, že letos byl taneční parket
zaplněn mnohem více. A tak už se těšíme
na maškarní ples roku 2013!“
-MTA-

Masky se zapojily do různých soutěží a her.

Koblihová soutěž
V rámci Masopustního průvodu, který
Valašský soubor písní a tanců Beskyd
Zubří pořádá 18. února, se uskuteční druhý
ročník soutěže o Nejlepší masopustní koblihu. „Vyzýváme občany Zubří i okolních
měst a obcí, aby se přihlásili a pochválili se
se svou tradiční masopustní pochoutkou,“
řekl pro Spektrum Rožnovska Vítězslav
Staňo ze souboru Beskyd. Stačí přinést
v den konání průvodu vzorky čtyř koblih
do 10 hodin na prostranství před Klubem,
kde porota vyhodnotí nejchutnější koblihu.
Poté bude v 11 hodin zahájen masopustní
průvod za doprovodu dechové hudby Zubřanka a cimbálové muziky Malý Beskyd.
-MTA-

Malé i velké účastníky maškarního karnevalu vítala šmoulí rodinka.
Foto 4x: MŠ Duha Staré Zubří

Čtyřletá Sára Horáková, která Mateřskou
školu Duha ve Starém Zubří navštěvuje
od září 2011, se představila ve slušivém
kostýmu šaška.

Kateřina Pernicová, učitelka Mateřské
školy Duha, se léta věnovala moderní gymnastice a vystoupením se stuhou a kužely
příjemně zpestřila večerní program.

! 571 757 051
www.mesto-zubri.cz

