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Růžová cukrárna rozšířila nabídku služeb
Před necelým měsícem mladá podnikatelka Romana Vaňková otevřela ve valašskobystřickém Domku novou cukrárnu. Splnila si tak svůj velký životní sen.
Vyučila se cukrářkou a po absolvování střední školy v oboru podnikání
začala počátkem loňského roku v provozovně, kterou jí rodiče pomohli vybudovat v rodinném domku, péct cukroví,
zákusky, dorty, frgály a další dobroty.
Zákazníci z obce a okolí si k Vaňkům pro
objednané sladkosti přijížděli. Dnes však
rádi zavítají i do nové cukrárny v centru
obce. Interiér je vymalován na růžovo
a doplněn bílo-zelenými záclonkami
v oknech. Ve skleněných vitrínkách se
tetelí pestrá škála zákusků. „Pomáhá mi
mamka a také babička, bez nich bych
nedokázala celé dny včetně sobot a nedělí
od rána do večera prodávat a k tomu ještě
péct,“ ocenila vstřícnost svých blízkých
sympatická cukrářka, která neopomenula zdůraznit, že všechny zákusky, dorty
i frgály jsou domácí, tudíž čerstvé a také
originální. Romana má specialitu, kterou
si sama vyhledala v zahraničních receptech a upravila si ji podle svého vkusu.
Jsou to kelímky Charme s ovocem a se
šlehačkou. Chystá se také rozšířit sortiment o dia zákusky, na které se zákazníci
často ptají.

fronty, může se těšit, že tak výtečná prý
bude i ve valašskobystřické Romanci.

Iniciativní podnikatelky
Když loni v listopadu starosta Miroslav
Martinek nabídl občanům prostřednictvím Valašskobystřického zpravodaje pronájem nově opravených prostor v Domku,
na odezvu nemusel dlouho čekat. Zájem
projevily zejména místní podnikatelky.
Obec na své náklady v objektu instalovala

nové ústřední vytápění a opravila omítky
poškozené náplavou. Tato investice se
časem do veřejné pokladny jistě vrátí.
V Domku je dnes vedle cukrárny také prodejna oděvů Moniky Mročkové. V suterénu si Marie Majerová připravuje obchod
s květinami. Místnost se našla i pro novou
klubovnu valašskobystřické dechovky.
„Těšíme se z toho, že Domek posloužil
k rozšíření nabídky služeb v obci, což jistě
ocení i rekreanti a turisté,“ dodal na závěr
Miroslav Martinek a popřál podnikatelkám hodně úspěchů.
Text a foto: MTA

Cukrárna v obci chyběla
„Je to skvělé, že má Valašská Bystřice
konečně cukrárnu,“ svěřily se Spektru
Rožnovska dvě seniorky, které si čekání
na autobus zpříjemnily posezením při
kávě a pařížském dortíku. Podotkly, že
dříve byl v těchto prostorách nevábný
pivní bar a že se tedy jedná o proměnu
velikou. V místnosti jsou čtyři stolečky se 16 židličkami a s příchodem
léta Romana Vaňková otevře i letní
zahrádku, v níž nebudou chybět růžové
muškáty. A protože k létu patří i zmrzlina, do Valašské Bystřice již míří stroj
na výrobu této osvěžující pochoutky.
Kdo z čtenářů Spektra Rožnovska
někdy ochutnal zmrzlinu v Mošnově,
kde lidé na ni stojí několikametrové

Romanu Vaňkovou práce v romantické cukrárně náramně baví. Když jsme ji fotografovali, halenku, náušnice i další módní doplňky měla v růžové barvě.
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Celodenní výlet na Vsackou Tanečnici
Dvanáctikilometrový výlet na Vsackou
Tanečnici začneme
u konečné zastávky
autobusu na Horním
konci u Kelnara. Po
silnici se vydáme
doleva a pak si to
šlapeme stále rovně
podél říčky Bystřice
údolím
Hřivové.
Dojdeme až na dřevařskou točnu a pak
vystoupáme vpravo po neznačené lesní
cestě. Zavede nás až na velkou horskou
louku nad Šerhovnami, kde se můžeme
pokochat nádhernou vegetací vstavačů
a horských bodláků. Na této louce pramení říčka Bystřice, jejíž pramen byl v roce
2001 vysvěcen. Vždyť voda se z valašských
hor vydává na předlouhou pouť. Nejdříve
proteče celou naší obcí, posílí se četnými
malými přítoky a vleje se do přehrady na
Bystřičce. Na Nové pak splyne s vodou ze
Vsetínské Bečvy a u Valašského Meziříčí
se potká s Rožnovskou Bečvou. A pak už
pokračuje dál pod jednotným názvem
Bečva. U Troubek se vleje do Moravy a ta
pak do rakouského Dunaje. Když opustí
Slovensko, vstoupí do Maďarska, Srbska
a Chorvatska. Dále teče po hranicích mezi
Bulharskem a Rumunskem. Ke konci své
cesty se zatočí na východ do Moldavska
a Ukrajiny. A pak zakončí svou dlouhou
pouť v Černém moři.
Vraťme se však na začátek putování
říčky Bystřice, na hlavní hřeben Vsetínských vrchů, kterým prochází červená
turistická značka. Ta nás vlevo zavede až
do sedla pod Tanečnicí, kde je křižovatka
turistických cest červené a modré značky.
Je zde umístěn i malý kamenný památník
členům odboje druhé světové války. Procházeli těmito místy, aby se zachránili
před zatčením a mohli přejít protektorátní hranice.
Od křižovatky, kde se nyní připravuje
stavba odpočinkového dřevěného stylového přístřešku pro turisty, vede vzhůru

200 metrů dlouhá stezka až na vrchol
Vsacké Tanečnice (912 m n. m.), nejvyšší
hory Valašské Bystřice a druhé nejvyšší
hory Vsetínských vrchů. Do vrcholové
knihy napíšeme pár řádků a také si prohlédneme kamenné mužíky.
Jak se dostaneme zpátky? Vrátíme se
k rozcestníku cest, odtud se vydáme po
modré značce směrem na Hážovické Díly.
Cesta vede kolem Červeného kříže až ke
kapličce a hospodě na Dílech. Před nimi
zhruba 300 metrů vpravo se při pěkném
počasí pokocháme krásným výhledem na
Radhošťské Beskydy. Po červené značce
sestoupíme až do Valašské Bystřice.
Jaroslav Kubeš, Klub českých turistů
Valašská Bystřice

Na vrcholu hory je informační tabule s pověstí o Tanečnici.
Foto: Jaroslav Jurčák
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Náhradní výsadba zeleně zmírní
ekologickou újmu za pokácené stromy
Na zuberském Sídlišti 6. května bydlíme od roku 1971. V tu dobu se kolem domů
vysázely stromy a keře. Některé z nich se nedožily letošního jara. Městský úřad
v Zubří nechal necitlivým a neodborným způsobem seřezat většinů keřů. I ty, které
nebránily řidičům aut ve výhledu na cestu. Vykáceli i některé stromy a ořezali jehličnany. Dozvěděli jsme se, že mají být pořezány i břízy, které na našem sídlišti rostly
čtyřicet let. Prý ohrožují zdraví alergiků a hrozí nebezpečí zlomení větví při větru.
Přitom před dvěma roky se při velké vichřici břízy nakláněly až do pravého úhlu
a nezlomila se ani jedna. Vždyť stromy čistí vzduch, zabraňují hluku a vydechují
kyslík. Jsou to naše druhé plíce…
Výše uvedené řádky jsme obdrželi
v redakční poště od zuberské seniorky,
která si nepřeje zveřejnit své jméno. Na
sídliště jsme se zajeli podívat a popovídat si s místními obyvateli. Vyslechli
jsme si názory různé. Jedni prořezávku
na sídlišti schvalují, druzí jí nakloněni nejsou. Eva Gazdíková z odboru
výstavby města Zubří Spektru Rožnov-

ska sdělila, že zákrok byl nevyhnutelný
nejen kvůli přehlednosti, ale také bezpečnosti sídliště. „Zejména na dětském
hřišti a v jeho blízkosti jsme v křovinách
u velkých stromů nacházeli nejen pohozené odpadky, ale i použité injekční
stříkačky,“ uvedla Eva Gazdíková.
„Chtěla bych občany ubezpečit, že si
nedovolíme pokácet strom bez pečli-

vého zvážení a vyjádření odborníků.
Ustanovená komise posoudí zdravotní
stav každého námi navrženého stromu
a kácení doporučí nebo zamítne,“
dodala Eva Gazdíková.
Sídliště 6. května a ovocná alej
vedoucí směrem od garáží k Hamerským rybníkům se stala součástí projektu Regenerace a revitalizace veřejné
zeleně, na jehož realizaci přislíbilo
prostředky Ministerstvo životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Autoři projektu se opírali o názor městské komise
životního prostředí pod vedením Petra
Konupky, která v obou zmíněných
lokalitách uskutečnila inventarizaci veškeré zeleně a zhodnotila zdravotní stav
stromů, jejich ekologickou a estetickou
hodnotu. Navrhla pokácet 119 stromů,
z toho 31 jehličnatých a 88 listnatných.
A doporučila vysázet 152 stromů,
z toho 106 listnatých a 46 ovocných.
Inženýr Petr Konupka, který na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě
v Brně vystudoval obor lesnictví se specializací na ochranu přírody a krajiny,
v rozhovoru pro loňské listopadové
vydání Zuberských novin ubezpečil
občany, že výsadba bude řešena účelně
a esteticky. „Rád bych, aby za každý
pokácený strom byl vysazen nový
a Zubří tak zůstalo zelené s množstvím
vzrostlých stromů, které nám v horkém
létě poskytnou příjemný stín,“ dodal
Petr Konupka.
-MTA-

Školní střípek

Dopolední procházku za Rákosníčkem uskutečnily na Sídlišti 6. května v polovině dubna maminky s dětmi z mateřského a rodinného centra Rarášek. Jeho vedoucí Irena
Chadimová pro Spektrum Rožnovska uvedla, že každý strom v Zubří je velké plus.
Navíc spousta zeleně podle mladé maminky přispívá k venkovskému charakteru města. Souhlasí s kácením opravdu nebezpečných stromů.
Foto: MRC Rarášek

" Dvě žákyně z 8. B Základní školy
v Zubří uspěly v dubnové pěvecké soutěži Rožnovský slavíček. Klára Mynarčíková v kategorii starších žáků obsadila
první místo a Lucie Barglová byla třetí.
Obě úspěšné zpěvačky se představí
v kulturním programu na zuberském
Pálení čarodějnic 5. května.
-KG-

JARO V BIKEPARKU. Byla to rána jak z čistého nebe, když členové oddílu
alternativních sportů TJ Zubří dorazili ve středu 11. dubna do svého areálu
a zjistili, že jim někdo ukradl více jak půl kubíku opracovaných, pět metrů dlouhých dřevěných prken. Na facebooku se mezi příznivci bikeparku ihned rozběhlo pátrání po zloději, který zatím běhá po světě bez trestu. Tato nepříjemná
událost však neodradila Tomáše Kondělku (na snímku vlevo), Jakuba Majera,
Michala Hrachovce, Martina Pospíšila (na snímku vpravo) a další příznivce
bikeparku k výstavbě nových překážek. Jelikož členům oddílu naštěstí zůstaly
ještě desky zakoupené z dotačního programu ThinkBig, dokončují nyní mimo
jiné tzv. foampit. Jedná se o v České republice unikátní ohradu s molitanovou
výplní pro bezpečný nácvik trikových variací.
MTA, foto: www.hcore3.com

Pozvánky
" Pálení čarodějnic pořádá SDH Zubří
v sobotu 5. května od 14 hodin v prostoru
starého házenkářského hřiště. Návštěvníci se mohou těšit na ukázku hasičského sportu a techniky, jízdu na poníku
a soutěž o nejhezčí masku. Od 14 do 16
hodin budou na programu zábavné hry
pro děti, které pomohou organizovat žáci
místní základní školy. Ti se také zapojí do
kulturního vystoupení, v němž nebudou
chybět české písničky a tanec masek.
V 18 hodin přijde na řadu zapálení vatry
při scénce, kterou zahraje divadelní spolek SPONA. Následovat bude večerní
posezení s hudbou. Organizátoři věří, že
se počasí vydaří. V opačném případě se
akce nekoná.
-KG" Moderní gymnastky ze Zubří zvou
všechny své příznivce na 11. ročník

soutěže o Pohár starosty města Zubří
a zároveň na pohárový závod v estetické
skupinové gymnastice ESG Cup III.
2012 do Haly Zubří v neděli 6. května
od 10 hodin.
-GC" Opékání špekáčků v Březovci připravuje na úterý 8. května mateřské
a rodinné centrum Rarášek. Před jeho
budovou je sraz v 15 hodin. Vzkaz
maminkám: Párky na opékání si přibalte
do batůžku. Více informací na www.rmcrarasek-zubri.cz.
-ICH-
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