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Turistická slavnost na Vsacké Tanečnici
Kupčekovi jsou vášniví turisté z Mostů u Jablunkova, kteří každým rokem navštěvují
vrchol Vsacké Tanečnice. Vždy napíší pár řádků do vrcholové knihy Klubu českých
turistů a pochvalně se zmíní o tomto kouzelném místě v Beskydech. Když zavítají na nejvyšší místní horu ve výšce 912 metrů nad mořem v letošním roce, budou mile překvapeni
novým dřevěným přístřeškem, v němž si mohou milovníci turistiky odpočinout, posvačit
a případně se schovat před deštěm.
V sedle pod Vsackou Tanečnicí na
křižovatce turistických cest červené
a modré značky přístřešek ze smrkového dřeva smontovali Stanislav Polášek a Robert Šupina, stolaři z valašskobystřické společnosti Commodum. Když
za majiteli této firmy před časem přišel
Jaroslav Kubeš, předseda Klubu českých
turistů, a požádal je, zda by sponzorsky
nepostavili pod Vsackou Tanečnicí stylovou stavbu, která by návštěvníky hory
pomohla skrýt před deštěm, představitelé
Commodumu mu vyšli vstříc. Obětavému a stále vitálnímu čtyřiaosmdesátiletému Jaroslavu Kubešovi snad ani nelze
nevyhovět a přání nesplnit.
„Pan Kubeš, který v naší obci žije
58 let a přes svůj vysoký věk stále patří
k aktivním členům Klubu českých
turistů, si zaslouží velké uznání za to,

co za svůj život ve Valašské Bystřici
dokázal,“ řekl Spektru Rožnovska její
starosta Miroslav Martinek. „Do obce
se přistěhoval jako mladý učitel a zůstal
u nás už natrvalo. A protože turistika je
jeho největším koníčkem, založil v obci
nejdříve skautský oddíl, potom Klub českých turistů. Mnoho let organizoval letní
tábory pro děti základní školy. Vybudoval srubovou základnu Mraveniště, známou mezi turisty v celé republice. Stále
pracuje jako správce tohoto areálu, jehož
kapacitu má od jara do konce léta zcela
naplněnu. Jaroslav Kubeš byl i prvním
předsedou Klubu důchodců ve Valašské
Bystřici a dodnes je jeho velmi aktivním
členem. Pravidelně přispívá do Valašskobystřického zpravodaje. Jeho poslední
aktivitou je nový přístřešek pro turisty
na rozcestí pod Vsackou Tanečnicí. Byl

Cestou na Vsackou Tanečnici se turisté zastavili na horské
louce nad Šerhovnami, kde pramení Bystřice. Od Hanky
Jurčákové, dcery Jaroslava Kubeše, se mimo jiné dozvěděli
o předlouhé pouti této říčky. Než voda skončí v Černém moři,
proteče deseti státy.

Jaroslav Kubeš (druhý zprava) se nechal vyfotografovat před
novým dřevěným přístřeškem s valašskobystřickými portáši
a dalšími milovníky hor. Pózovaly zde i skupinky návštěvníků
z jednotlivých obcí. Jak budou snímky hotovy, pan Kubeš jim
je rozešle na památku.
Foto 2x: Jaroslav Jurčák
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Školní zážitky z Rosdorfu
Z desetidenního pobytu v partnerské obci Rosdorf v Německu se koncem května vrátili žáci Základní školy v Zubří. Jak po návratu uvedli na svém školním webu, zažili
vskutku programově i zážitkově napjaté dobrodružství, které zůstane v srdcích, myslích i vzpomínkách těchto mladých cestovatelů. O bližší informace jsme požádali učitelku Marii Krupovou, která společně se svou kolegyní Gabrielou Cábovou čtrnáct
žáků v Rosdorfu doprovázela.
Tradice školních poznávacích výletů
do partnerského Rosdorfu trvá od
roku 1993, kdy byly družební vztahy
na základě předcházejících kontaktů
zuberských házenkářů s touto německou obcí oficiálně zahájeny. Letošní
školní návštěva byla jedenáctá a od
počátku zavítalo do Rosdorfu kolem
170 žáků, kteří se učí německý jazyk.
Pobyt u přátel bývá v průměru sedmidenní a je zaměřen zejména na
praktické použití němčiny. Žáci bydlí
v rodinách, kde jsou přibližně stejně
staré děti, a program bývá mimořádně
zajímavý.
I na letošní cestě si její účastníci především ověřili své jazykové schopnosti.
Byli však i zvědaví na německé zvyky
a kulturu. Rosdorfští hostitelé na každý
den připravili pestrý program, který

to jeho nápad a za pomoci sponzorů ho
dokázal zrealizovat bez požadavku na
finance z obecní pokladny,“ dodal Miroslav Martinek.
Když v sobotu 26. května před desátou hodinou dorazilo na rozcestí pod
Vsackou Tanečnici přes 200 milovníků
pěších túr, byl to velký turistický svátek.
Pozvání přijali turisté nejen z Valašské
Bystřice, ale i Hutiska-Solance, Zubří,
Dolní Bečvy, Vidče a dalších okolních
obcí. Nechyběli ani mladí ochránci
přírody z místní základní školy a mile
překvapili turisté z Uherského Ostrohu,
kteří přijeli i s přáteli ze Slovenska. Návštěvníci se zapsali do vrcholové knihy
a poděkovali organizátorům za vydařenou turistickou slavnost. Mnozí se o své
poznatky podělili i na obecních webech.
Například dolnobečvanští senioři uvedli:
„Přístřešek na této známé křižovatce
turistických cest doposud chyběl. Rádi
jsme se zúčastnili jeho slavnostního
otevření. Připraveno bylo i malé občerstvení – frgály a slivovička. Díky organizátorům a hlavně předsedovi Jaroslavu
Kubešovi za pěkný počin!“
-MTA-

si všichni užili. Nezapomenutelný byl
například adrenalinový zážitek na raftech nebo v lanovém centru. Hodně
zajímavý byl sjezd na obřích koloběžkách i na motokárách. V nabitém
programu jeho organizátoři našli prostor i pro kulturu. Všem se moc líbilo
představení výjimečného loutkového
divadla a také prohlídka města Göttingen. Procházka po bývalé hranici mezi
východním a západním Německem
byla pro všechny velkým poučením.
„Ocenili jsme, že němečtí kamarádi
z rodin, v nichž jsme bydleli, nás na
mnohé výlety doprovázeli,“ podotkla
Marie Krupová. „Jejich přístup byl
velmi vřelý a brali nás jako vlastní.
Není divu, že rozloučení se neobešlo
bez slziček. Vraceli jsme se plní dojmů
a skvělých zážitků.“
-MTA-

Tip na výlet

Velký okruh Bystřická podkova
Třiadvacetikilomerový okruh po hřebenech kolem celé
Valašské
Bystřice
se dá obejít oběma
směry, lze ho i zkrátit. Nejvhodnější je
zvolit si začátek cesty
směrem na Hážovické Díly. Od Společenského domu U
Pernických po červené značce dojdeme
až ke kapličce a hospodě na Dílech. Pak
pokračujeme po modré značce a asi po
300 metrech se po levé straně můžeme
při pěkném počasí pokochat mimořádnými výhledy na Radhošťské Beskydy.
Dále putujeme kolem dřevěné kapličky
pod Zvonovým až k Červenému kříži,
kde si turisté obvykle dopřejí odpočinek.
Poté směřujeme po úbočí vyhlídkové stolové hory Mísná--Heralky (891 m n. m.).
Když dozrávají hafery, bývá tu modro. Pak
dojdeme až na rozcestí pod Tanečnicí. Na
tomto významném rozcestníku turistických cest se nachází malý památník odbojářům druhé světové války. Odsud vystoupáme strmější, 200 metrů dlouhou stezkou až na vrchol Vsacké Tanečnice (912 m
n. m.), druhou nejvyšší horu Vsetínských
vrchů. Na vrcholové hoře si můžeme
prohlédnout kamenné mužíky, které zde
postavili turisté. Z informační tabule se
dozvíme o pověsti spjaté s horou Tanečnice a ze schránky vyndáme vrcholovou
knihu, do které zapíšeme pozdrav dalším
turistům. Pak sestoupíme zpět na červenou značku a pokračujeme na Vsacký
Cáb. Portášským chodníčkem se vydáme
po hlavním hřebenu Vsetínských vrchů.
V dřívějších dobách býval dosti osídlen.
Nad samotou Šerhovny asi po 200 metrech odbočíme vlevo dolů po žluté značce
do údolí Velké Brodské. V místě zvaném
Provázkovy Chlévy se nachází památník zahynulým partyzánům v roce 1944.
Pak vystoupáme zpět na hlavní hřeben
s červenou značkou a putujeme přes Bes-

kyd (892 m n. m.) a Lušovku (875 m n.
m.). Po levé straně u cesty mineme Krále
smrků a dorazíme na Ptáčnici (830 m n.
m.). Nabízí se asi jeden kilometr dlouhá
vycházka přímo k chatě na Vsackém Cábu
po žluté značce s návratem zpět k odpočinkovému přístřešku na Ptáčnici. Po
červené značce sestoupíme kolem Búřova
s odbočkou vlevo po žluté značce. Pak se
vrátíme zpět a cestou kolem horní stanice
lyžařského vleku dojdeme do Valašské
Bystřice, kde si u kostela můžeme prohlédnout hroby posledních velitelů portášů.
Jaroslav Kubeš, Klub českých turistů
Valašská Bystřice

Kaplička u hospody na Dílech.
Foto: Jana Děcká
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Pozvánky
" Právní minimum občana je téma
besedy seniorů v rámci Akademie
třetího věku s Alenou Dobšovou, místostarostkou Městského úřadu v Zubří.
Koná se ve čtvrtek 14. června v 17.30
hodin a hovořit se bude o nejčastějších
praktických problémech a otázkách
z oblasti občanského, obchodního
a správního práva.
" Taneční soubory ze Zubří pořádají
v pátek 15. června v 16 hodin vystoupení pro Stonožku. V rámci tohoto
humanitárního projektu se v místním
Klubu představí Quo Vadis, Big Bang,
gymnastky, Valašský soubor, Libedej
Anilam a další účinkující. Výtěžek
z dobrovolného vstupného poputuje
hnutí Stonožka.
" Nenechte si ujít opravdu poslední
výkřik Divadelní SPONY v Zubří.
V neděli 17. června v 18 hodin v místním Klubu Zubří odehraje derniéru
detektivní komedie nazvané Poslední
výkřik. Slavný Dream team na stopě londýnských zločinů nenechá vaše emoce
i smysly v klidu. Vstupné je dobrovolné.
" Opékání špekáčků v Březovci pořádá
pro rodiče s dětmi Mateřské centrum
Rarášek v Zubří ve středu 20. června
od 15 hodin. Více informací na www.
rmcrarasek-zubri.cz
" Sladké mámení je název závěrečného koncertu letošních absolventů
klavírní třídy Ireny Benové. Koná se
v pátek 22. června od 18 hodin ve velkém sále Klubu Zubří.

Zaujalo nás

Sjezd na obřích koloběžkách většina zuberských školáků v rámci jejich pobytu v německém Rosdorfu absolvovala poprvé.
Foto: Gabriela Cábová
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" Recesistický okruh na běžkách absolvoval za účasti fanoušků Handball clubu
Zubří v pátek 1. června Jaroslav Randus. Splnil tak slib, že, vyhrají-li zuberští
házenkáři mistrovský titul, obuje běžky
a vyrazí do zuberských ulic. Že byla přitom spousta legrace, dokumentuje fotoreportáž na webové adrese reporterztylovic.blogspot.cz.
-MTA-

Společná fotografie zuberských gymnastek na červnovém olomouckém mistrovství.
Foto: Gabriela Cábová

Zuberské gymnastky mistryněmi ČR
Letošní sezona se zuberským gymnastkám vydařila. Děvčata z nejstaršího družstva
v kategorii 12-14 let vybojovala první místo na Mistrovství České republiky v estetické skupinové gymnastice. Konalo se v Olomouci 3. června a Spektrum Rožnovska
o tomto mimořádném úspěchu informovala Gabriela Cábová, předsedkyně oddílu
moderní gymnastiky TJ Gumárny Zubří.
Mistryně svou výrazově náročnou
skladbu zacvičily bez nejmenšího zaváhání a i přes malou nervozitu dokázaly,
že prvenství si opravdu zaslouží. Vítězné
družstvo pod vedením trenérky Jany
Šírové tvořily Barbora Bergová, Karolína
Davidová, Valentina Havlová, Tereza
Hrachovcová, Klára Chlápková, Dominika Chudáčková a Daniela Martinková.
Závěrečného závodu jarní sezony se
účastnila i ostatní družstva oddílu TJ
Gumárny Zubří. Svou premiéru mělo
na olomouckém mistrovství nejmladší
družstvo ve věkové kategorii děvčat
do osmi let, kde se pod vedením trenérky Hany Šírové představily Eliška
Boráková, Terezie Románková, Klára
Mikulenková, Barbora Kachtíková,
Klára Petřeková, Táňa Nečyporuková,
Anička Pernicová a Eliška Randusová.
Nejmladší gymnastky skončily na pátém
místě. O jednu příčku níž se umístily
členky družstva ve věku od osmi do

desíti let: Halina Bellová, Hana Fryšová. Gabriela Kaňáková, Veronika
Klimková, Ester Konkoľová, Denisa
Mikulenková a Denisa Vaculínová.
Jejich trenérkou je Barbora Valentová.
Desíti až dvanáctileté gymnastky pod
vedením Hany Šírové obsadily čtvrté
místo. Toto družstvo reprezentovalo
Zubří ve složení: Sára Bambuchová,
Barbora Cábová, Lenka Fryšová, Sabina
Jurajdová, Eliška Jurajdová, Sabina
Holišová, Adéla Lojkásková a Pavla
Pšenicová. Všem děvčatům děkujeme
za celou závodní sezonu a těšíme se na
nové nacvičené sestavy pro příští rok.
-MTA-
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