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Dobrá zpráva (nejen) pro hráče golfu na Búřově
Při víkendové procházce na Búřov jsme potkali mladý manželský pár s kočárkem.
Na týdenní rekreační pobyt přijeli do Valašské Bystřice z Prostějova a pochvalovali si
krásnou přírodu a příjemné lidi na búřovském kopci, kde se ubytovali.
Zatímco ještě na jaře by chůze s kočárkem na Búřov byla značně vyčerpávající, teď už je to příjemná procházka
díky rekonstrukci zhruba jedenapůlkilometrového úseku místní cesty. Byla
dokončena v minulých dnech, což uvítali nejen cyklisté na horských kolech,
turisté, ale také občané, kteří podél
opravené cesty mají rodinné domky,
chaty a chalupy.

Jak pro Spektrum Rožnovska uvedl
Radek Halačka, místostarosta Valašské Bystřice, stavební akce proběhla
přesně podle pětiměsíčního harmonogramu a vydařila se. „Místní komunikaci na Búřov opravila firma Strabag,
která výběrové komisi předložila nejvýhodnějí nabídku, jejíž finanční výše
činila 1 883 794 korun,“ uvedl Radek
Halačka a dodal, že tento projekt

finančně podpořil výbor Regionální
rady soudržnosti Střední Morava.
Z obecní pokladny bylo uhrazeno 280
tisíc korun.

Podpora golfu
Od rekonstrukce místní komunikace
si větší návštěvnost slibuje i Silvestr
Mikulaštík, který na vrcholu Búřova
v nadmořské výšce 660 metrů vybudoval na ploše 60 tisíc metrů čtverečních golfové hřiště. Jak sdělil Spektru
Rožnovska, mnohé hráče pozvánka
na Búřov dříve odradila právě kvůli

nekvalitní příjezdové komunikaci.
„Teď už to bude lepší,“ pochvaloval si
Mikulaštík a doplnil, že golfové hřiště
na Búřově není sice nejvýše položené
hřiště v České republice, ale je ojedinělé tím, že bylo vybudováno přímo na
hřebenu kopce. „Přizpůsobili jsme ho
valašským podmínkám. Neplánujeme
žádné zásahy do krajiny, plně ji respektujeme,“ zdůraznil Silvestr Mikulaštík,
jehož klub je členem České golfové asociace od března 2011. V současné době
slouží zejména k výuce začátečníků.
Text a foto: MTA

Novou komunikaci vedoucí na Búřov
si pochvaluje také Štefan Polák, který
si kousek od rozcestí postavil dřevěnici. Poblíž ní roste více jak stoletá lípa,
kterou nahlodal zub času. Pan Polák
mohutnému stromu ořezal větve a kmen
zpevnil třemi železnými obručemi, díky
nimž lípa snáz odolává vysokým poryvům větru na hřebenu kopce.

Pozvánka
" Tradiční dožínky se konají ve Valašské Bystřici v neděli 2. září. K tanci
i poslechu zahraje valašský folklorní
soubor Troják a cimbálovka s primáškou Annou Adamcovou.

! 571 759 711
www.valasskabystrice.cz
Rodinka z Prostějova si rekreaci na búřovském kopci užívala.

Opravená cesta přiláká více návštěvníků golfového hřiště.
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Lullymore jede na světový šampionát do Portugalska
Westfálskému valachovi Lullymore je třináct let, narodil se v Německu a na rodinnou
farmu k Petřekovým ho do Zubří přivezli v roce 2010 jejich přátelé Vlaďka s Vincentem. Koupili ho u jednoho rakouského obchodníka. Kůň se jim zamlouval na první
pohled. Měl ladné chody, byl dobře stavěný, prostě krasavec. Navíc se účastnil velkých
parkurových soutěží v Rakousku i Maďarsku, kde dosahoval velmi slušných výsledků.

Jezdecký klub v Zubří devětatřicetiletý Jaroslav Petřek se svými přáteli založil
v roce 1996. Jeho dosavadní největší chovatelské úspěchy:
• Rula vyhrála v roce 2004 v Pardubicích celostátní výstavu tříletých
chladnokrevných klisen Slezských noriků. Její sestra Sasanka o rok dříve byla
ve stejné soutěži třetí.
• Agnes-Z se v loňském roce umístila druhá na celostátní přehlídce tříletých
českých teplokrevných klisen v Ptýrově.
• Pinky-Z skončila na stejném šampionátu druhá ve skokových kritériích
pětiletých klisen.
• Fredy-Z 18. srpna 2012 postoupila na moravské přehlídce tříletých klisen
českého teplokrevníka v Tlumačově do celostátního finále, které se koná první
zářijový víkend ve Zduchovicích.
a učil se jednotlivým soutěžním prvkům
v drezuře i maratonu. Dokázal, že s tahem
nemá žádné problémy, ba naopak, na
výcvikové projížďky se těšil. Jeho výkonnost se postupně více a více zlepšovala.

Tři úspěšné starty
Když se Lullymore představil na
nedávné vozatajské soutěži, která se
v Zubří na Přelačině konala druhou srpnovou sobotu, lidé ho obdivovali. Jaro-

Lullymore s Lindou Janebovou.
Jenže Vlaďku s Vincentem Lullymore
zklamal. I přes výborná obchodníkova
doporučení nedokázal uspět ani v nejnižším stupni parkurových soutěží,
navíc se plašil, byl nezvladatelný. Co
se stalo? Koně vyšetřil veterinář a objevil výrůstek na páteři. Tuto nemilou
informaci si noví majitelé nenechali
pro sebe a tlumočili ji rakouskému
obchodníkovi, který Vlaďce a Vincentovi vrátil peníze s tím, že Lullymora
si mohou nechat, a pokud mu ho vrátí,
tak skončí na jatkách. Paní Vlaďka se
obrátila na Jaroslava Petřeka a jeho
přítelkyni Lindu Janebovou v Zubří,
zda by to s valachem nechtěli zkusit ve
vozatajských soutěžích, na něž se její
zuberší přátelé specializují. Parkurové

slava Petřeka se tázali, kde se mu podařilo
sehnat tak nádherného koně. Lullymore
letos startoval třikrát ve světových pohárech vozatajských soutěží v Rakousku
a České republice, na kterých splnil kvalifikační podmínky pro účast na letošním
Mistrovství světa v jednospřeží. Na červencovém 20. ročníku mezinárodních
závodů spřežení v Nebanicích u Chebu
ho komise spřežení zařadila do tříčlenného reprezentačního družstva České

Foto: MTA
skákání, při němž jezdec sedí na koni,
bylo nutné vzhledem k nálezu na páteři
zvířete definitivně ukončit.

Neznámá minulost
A tak Lullymore našel nový domov na
Valašsku. „Nikdo z nás neví, co všechno
za první desítku let svého života prožil,“
řekla Spektru Rožnovska Linda Janebová.
„Potýkal se s vážnými psychickými problémy. Osm měsíců nejevil zájem o lidi,
všeho se bál, všeho se lekal a jen se díval
do zdi. A dnes? Když přijdeme do stáje,
vítá nás a spokojeně řehtá na pozdrav,“
usmívá se Linda. Lullymore s novými
majiteli začal spolupracovat i při vozatajském výcviku za účasti brněnského trenéra
Ladislava Jirgaly. Nechal se zapřáhnout

republiky. Světový šampionát začíná
12. září v portugalském Lezírias-Portoalto a Jaroslav Petřek s Lindou Janebovou se nyní intenzivně připravují na účast
v tomto prestižním klání, které se koná
jednou za dva roky. „Nechceme, aby se
kůň před závodem unavil, a tak cestu
plánujeme na pět dnů. Ujedeme vždy
1 000 km a pak 24 hodin budeme odpočívat,“ uvedl Jaroslav Petřek. Se svou přítelkyní považuje za obrovský úspěch, že
kůň opět závodí a bude Českou republiku
a Jezdecký klub Zubří reprezentovat na
mistrovství světa. „Už to, že jsme byli na
tuto soutěž nominováni, považujeme za
velký úspěch,“ uvedl na závěr Jaroslav
Petřek.
-MTA-

Pozvánka
" Den města Zubří se koná v sobotu
8. září na prostranství pod Petrohradem.
Dopolední program zahájí v 10 hodin
dechová hudba Zubřanka, o půl dvanácté
se zuberská mládež představí v komponovaném pořadu tanečních, pěveckých,
hudebních a divadelních scének Mládí
má zelenou. Od 13.30 hodin bude pódium
na půl hodinky patřit místním myslivcům
a pak už dostane prostor Swing band
Jindřicha Dořičáka. V 16 hodin vystoupí
s 60minutovým zábavným programem
Pavel Novák & Family a zahraje největší
písničkové hity Pavla Nováka staršího.
Poté se účastníci sobotního programu
mohou těšit na házenkářskou exhibici
a odhalení obřího narozeninového dortu
pro město Zubří. Herecké vokálně-instrumentální kvarteto Hamlet, které tvoří Aleš
Háma, Hardy Marzuki, Jakub Wehrenberg a Dalibor Gondík, potěší diváky od
18 hodin. K večernímu tanci pak vedle
Hamletů ještě zahraje Rytmik z družebního Palárikova na Slovensku.
-LP-
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Jaroslav Petřek s Lindou Janebovou a Lullymorem závodí ve vozatajském jednospřeží.
Foto: Olga Procházková

