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VALAŠSKÁ BYSTŘICE

Stavební úpravy domu pro
sociální bydlení dokončeny
Dům se čtrnácti malometrážními byty, které ve Valašské Bystřici slouží starším
soběstačným spoluobčanům a mladým rodinám, prošel v minulých čtyřech týdnech
zásadní rekonstrukcí.
Spektrum Rožnovska se o tom přesvědčilo ve středu 9. května, kdy na
stavbě zastihlo tři bratry Jana, Milana
a Libora Šipulovy ze zašovské firmy
Mézl a Janíček při dokončování finálních úprav na rekonstruovaném objektu.
Dům do dálky září novotou. Má zateplenou fasádu a také vyměněná všechna
okna. Tím, že stavbaři navíc pokryli
celou půdní plochu izolačním materiálem s protipožárními účinky, objekt
ještě více zateplili a teplo nebude z bytů
v druhém podlaží unikat stropem.

I když konec stavebních prací byl plánován na 18. května, mistr Jan Šipula
s dalšími představiteli firmy Mézl a
Janíček renovovaný dům odevzdali
starostovi Valašské Bystřice Miroslavu
Martínkovi v pátek 11. května. Rekonstrukce si vyžádala výdaje ve výši 1,2
milionu korun. Díky přislíbené dotaci
z programu Zelená úsporám by měla
Valašská Bystřice obdržet ze státní
pokladny 800 tisíc korun. Zbytek bude
uhrazen z obecního rozpočtu.
Text a foto: MTA

Pozvánka
! Užitečný dárek turistům
Odpočinkový dřevěný přístřešek začali
v pondělí 14. května montovat Stanislav
Polášek a Robert Šupina, stolaři z valašskobystřické společnosti Commodum,
v sedle pod Vsackou Tanečnicí na křižovatce turistických cest červené a modré
značky. Jak Spektrum Rožnovska informoval Robert Pavelka, vedoucí dřevovýroby v Commodumu, stavba ze smrkového dřeva je dlouhá čtyři metry, široká
dva a půl metru a vysoká tři metry. Střecha bude ze štípaných šindelů, které zhotoví Ludvík Dorňák z Velkých Karlovic.
„Jsme velmi rádi, že firma Commodum nám vyšla vstříc a tento odpočinkový přístřešek postaví a sponzorsky
věnuje valašskobystřickému Klubu českých turistů,“ řekl Spektru Rožnovska
jeho předseda Jaroslav Kubeš. Lidé,
kteří se na vrchol Tanečnice v nadmořské výšce 912 metrů vydali, se totiž
při dešti neměli kam ukrýt. Místo pro
odpočinek na túře proto jistě uvítají.
Přístřešek bude slavnostně otevřen
v sobotu 26. května v 10 hodin za účasti
členů Valašského sboru portášského
a zpěváčků ze souboru Trojáček. Klub
českých turistů zve na tuto slavnostní
událost co nejvíce milovníků pěší turistiky. Pro ty, kteří si na výšlap netroufají,
bude vypraven zvláštní autobus z Hajdušek v 8.15 hodin, s odjezdy od Petruželů v
8.30 hodin a od místního obecního úřadu
v 8.35 hodin. Autobus dopraví cestující až
do horní části Hřivové, odkud bude následovat dvoukilometrový výstup kolem pramene říčky Bystřice až na vrchol Vsacké
Tanečnice.

Zaujalo nás

Libor Šipula (na snímku) ve středu 9. května dokončoval se svými bratry Janem a Milanem drobné úpravy na fasádě domu pro sociální bydlení. Pár metrů od tohoto objektu se
nachází Charitní dům, na němž stavební práce v těchto dnech rovněž finišují.
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! Zruční stolaři Stanislav Polášek
a Robert Šupina ze společnosti Commodum se mimo jiné podíleli na stavbě
rožnovské Jurkovičovy rozhledny. Nyní
je čeká další originální zakázka. Z Valašského Meziříčí už do Commodumu
přišla objednávka na stavbu dřevěného
altánu v parku Kinských podle projektu
architekta D. S. Jurkoviče.
-MTA-

Pozdrav z Afganistánu
Benefice se moc líbila také Danieli
Svatošovi z CIMIC Lipník nad Bečvou,
který se nedávno vrátil s 8. kontingentem PRT z Afghánistánu. Dětem přivezl
tři malby jejich afghánských kamarádů
a odpovídal na otázky moderátorů.
Manželé Březinovi, přátelé Stonožky,

Vystoupení deváťaček a jejich skupiny Big Bang.
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Lenka Dusilová zazpívá s Baromantikou
Lenka Dusilová, letošní držitelka ceny
Akademie populární hudby Anděl v kategorii Zpěvačka roku, zavítá do Zubří se
svou doprovodnou kapelou Baromantika.
Diváci se mohou těšit na její nové, kritikou
opěvované album. Přední česká interperetka svého posluchače nechá nahlédnout
do současného hudebního světa, ve kterém se se svými blízkými spolupracovníky
Beatou Hlavenkovou, Viliamem Bérešem
a Patrickem Karpentskim pokouší zdůraznit emocionalitu písní, ať už v mnoha

Již pátou Benefici pro Stonožku předvedli ve čtvrtek 3. května v Klubu Zubří žáci
z místní základní školy. Tentokrát se režie celého programu ujal Kryštof Havel z 9 A,
který také společně s děvčaty vystoupil ve dvou tanečních kreacích, a s Páťou Chudáčkovou celý program vtipně komentoval.
děti překvapili sdělením, že Základní
škola Zubří je velmi dobře známa nejen
na Generálním štábu AČR, ale také
v Arcibiskupském paláci. Benefici ocenila i delegace z Gumáren Zubří a rovněž
starosta města Jiří Randus a místostarostka Alena Dobšová. Vždyť letos se
na vstupném a prodeji výrobků dětí získalo 12 812 korun. Po odpočtu nutných
výdajů spojených s ozvučením a osvětlením sálu činila částka pro konto hnutí
Na vlastních nohou 8 212 korun. To ale
není konečná suma. Protože děti celý rok
nezahálely a kromě klasického malování
vánočních přání také o Vánocích prodávaly na Zuberském jarmarku své výrobky
a čtyři měsíce sbíraly starý papír, celkem
pro toto významné světové humanitární
a mírové hnutí putuje ze Základní školy
v Zubří 19 292 korun.
Text: Helena Dufková,
foto: Lubomír Dufek

MAŠKARNÍ REJ. Jedenasedmdesát dětských a čtyři dospělé masky se
předvedly na Maškarním karnevalu
poslední dubnovou neděli ve společenském domě U Pernických ve Valašské Bystřici. Nejrůznější pohádkové
bytosti přišlo povzbudit šestapadesát
diváků. Zábavné setkání zorganizovala již podruhé Jana Halačková. A
nutno podotknout, že s velkým úspěchem. Na programu byla spousta her,
soutěží a také pěveckých vystoupení.
Díky sponzorskému příspěvku DK
Efekt a místního obecního úřadu děti
obdržely za své účinkování zákusky,
nanuky a nápoje. Desítka vylosovaných
masek si odnesla hračky a hry dle vlastního výběru. Pět dalších šťastlivců, na
něž se usmál los, si s kamarády a rodiči
pochutnalo na výborných dortech.
Napekly je šikovné maminky a věnovaly
je do tomboly. V ní se našly i plyšové
hračky pro další účinkující ratolesti. Na
snímku vpravo je princezna Editka a na
horní fotografii pózují zleva Jan, Matěj,
Terezie a Adam.
Text a foto: Martina Machýčková

ZUBŘÍ

Benefice pro Stonožku
Nadšení diváků vyvolalo vystoupení
třeťáků, kteří si k písničce namalovali
i obrázky, jež paní učitelka Zedníčková
velmi zdařile převedla do „filmové
podoby“, a potom text vtipně a roztomile doprovodili pohyby a skvělými
grimasami. Nadchl také souboj klasiky
s modernou v podání „Sedmaček“.
Pochvalu si zasloužil i situační humor
scének dramaťáku, profesionalita gymnastek, zpěv a tanec dalších účinkujících. Však se také děti na vystoupení
několik měsíců pečlivě připravovaly.
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zvukových vrstvách či jen v jemných
akustických odstínech. Jsou to příběhy či
momenty, kterými se zpěvačka vrací do
minulosti, kde se snaží najít ukrytá místa.
Tam se stává pozorovatelkou, která se
nechává unášet divokou řekou.
Koncert se uskuteční ve středu 23. května
od 19 hodin v prostorách Klubu Zubří.
Vstupenky je možné si obstarat v kanceláři
odboru kultury v Klubu Zubří za 220 korun
nebo před koncertem za 250 korun.
Lenka Přečková

Metlářský jarmark s Láďou Kerndlem
Tradiční Metlářský jarmark s nabídkou
zboží z proutí, dřeva a hlíny se koná
v sobotu 19. května na prostranství před
Klubem Zubří. Od osmi hodin ráno bude
vyhrávat Dechová hudba Zubřanka, v půl
desáté ji vystřídá Swing Band Zubří Jindři-

JARO VE SKLENÍKU. Snad už tři
zmrzlí muži Pankrác, Servác a Bonifác naše zahrádky opustili a můžeme
do nich sázet pelargonie, surfinie,
verbeny, bacopy a další oblíbené
květiny. Jak Spektru Rožnovska sdělila Martina Smočková (na fotografii) z OSEVY PRO, Výzkumné stanice travinářské v Zubří, balkónová
okna na Zubersku nejčastěji zdobí
pelargonie. Těch, zejména červených, se prodá nejvíce. Ještě začátkem května bylo ve sklenících této
stanice přetruhlíkováno. Lidé totiž
už v březnu přinášejí zahradnicím
prázdné nádoby a po třech zmrzlých
si je vysazené a už i krásně rozkvetlé
odnášejí do svých domovů. Někteří
dají přednost truhlíkům s bylinkami,
které stále více přicházejí do módy.
Jako každým rokem, i letos je velký
zájem o zeleninu, zejména o celer,
kedlubny, salát, papriky a rajčata.
Z těch je nejvíce žádaná odrůda
Tornádo, nejlépe odolná valašskému
podnebí.
Text a foto: MTA

Oblíbená projížďka na sedmnáctiletém
velšském poníkovi od Petřeků ze Zubří nechyběla na zábavném programu
Pálení čarodějnic v sobotu 5. května na
prostranství pod Petrohradem.
Foto: MTA

cha Dořičáka s hostem Láďou Kerndlem.
Společně pokřtí nové cédečko zuberských
muzikantů. Odpolední program bude patřit folkloru. Kácení máje začne v 17 hodin
a večer zahraje k tanci i poslechu kapela
Koridor.
Dana Pekarová
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