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Tradiční dožínky oslavili tancem a zpěvem
Pódium otevřeného amfiteátru ve Valašské Bystřici v neděli 2. září dekorativně ozdobily snopky z ovsa. Právě této obilnině se na horských políčkách daří nejlépe a i dnes
ji ještě někteří pěstují pro zelené krmení, senáž nebo sklizeň zrna. Oves se přitom
stále více využívá i v lidském jídelníčku.

I když úzká údolí se strmými svahy
v podhorské Valašské Bystřici nejsou
ideální pro obdělávání půdy a pole dnes
slouží zejména pro pastevectví a živočišnou výrobu, na dožínkovou oslavu
místní lidé vždy pamatovali. Tento
křesťanský starý zvyk na konci léta je
pěknou tradicí, kterou valašskobystřičtí
občané stále dodržují. Nebylo tomu
jinak ani letošní první zářijovou neděli,
kdy se v amfiteátru sešli příznivci dobré
muziky i pohody a zhlédli kulturní
pásmo folklorního souboru Troják
s cimbálovkou pod vedením primášky
Anny Adamcové. Chasa s opentlenými
kosami a hráběmi zatančila, zazpívala
a oslavila tak Dožatou. Poté přišly na
řadu nejmenší děti z Valášku a na závěr
se uskutečnil již tradiční aldamáš. Pro
ty, co neznají význam této tradice, připomínáme, že se jedná o odměnu, pro
niž si nádeníci přicházeli za úspěšné
dokončení žňových prací.
Text a foto: MTA

Pozvánky

Na dožínkách vystoupily i nejmenší děti ze souboru Valášek.

" Dokonalá svatba je název divadelní
komedie, s níž se představí v pátek 21. září
v 19.30 hodin ve Společenském domě
U Pernických herci amatérského souboru ŠAMU ze Štítíny u Opavy, kteří byli
již počtvrté nominováni do národního
kola na přehlídku Krakonošův divadelní
podzim. Vstupenky jsou k dostání od 10.
září v místní prodejně Gabriela.
-INF-

Nedělní odpoledne s heligonkou
Emílie Fusková s Miladou Jurčovou
bydlí v Charitním domě pokojného stáří
ve Valašské Bystřici. Jsou v příbuzenském vztahu s Vlastou a Josefem Jurčovými, kteří bydlí v nedalekém rodinném
domku, a když je slunečné odpoledne,
pro obě seniorky zajedou a pozvou je
na kus řeči. „Zavzpomínáme na mládí,
zazpíváme, zahrajeme na heligonku
a hned je na světě veseleji,“ řekl Spektru
Rožnovska Josef Jurča, který s oběma
seniorkami ochotně zapózoval před fotoobjektivem (snímek nahoře). Od mládí

Ze čtyř semínek vypěstovali manželé Jurčovi
na své zahrádce dvanáct obrovských dýní.
Zasadili jsme je poprvé a je vidět, že i u nás
pod horami se jim daří,“ uvedla Vlasta Jurčová. Lidé jí radí, ať dýně (jedná se o velkoplodou odrůdu Goliáš) nechá ještě dlouho růst,
že budou mnohem větší. A jak pak s nimi
úspěšná zahrádkářka naloží? Něco zpracuje,
ale většinu rozdá přátelům a rodině.

" Čtvrtý ročník mezinárodního šachového festivalu FIDE OPEN ve Valašské
Bystřici se koná od 8. do 15. září ve Společenském domě U Pernických. O průběhu
a výsledcích budeme informovat v příštím
vydání Spektra Rožnovska.
-HO" Mše svatá na počest kněze sv. Vincence z Paula, který zasvětil svůj život
práci pro nejchudší, se koná 27. září
v 10 hodin v Charitním domě pokojného stáří ve Valašské Bystřici. -MH-

Chasa si na pódiu radostně zazpívala i zatančila.

toužil mít svou vlastní heligonku a loni
v červnu si ji koupil. Přitom na ni neuměl hrát a ani neznal noty. V počátcích
mu pomohl známý rožnovský heligonkář
Josef Malina, díky kterému dnes hraje
pro radost sobě i svým blízkým. Ve zpěvníčku už má zapsáno přes 200 moravských písniček, přičemž ty valašské, které
jsou jeho srdci nejbližší, eviduje zvlášť.
„Jsem amatér, ale na stáří se mi podařilo
splnit si svůj životní sen a jsem tomu moc
rád,“ svěřil se Spektru Rožnovska.
Text a foto: MTA
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Město oslavilo své desáté narozeniny
Je to už deset let, co obec Zubří se svými více než pěti tisíci obyvateli obdržela dekret, na
základě kterého se stala městem. Jeho jubilejní oslavy vyvrcholily v sobotu 8. září.

Stovky Zubřanů přijaly pozvání organizátorů a v areálu pod Petrohradem obsadily
připravené lavičky do posledního místa.
K příjemné zábavě po celý den vyhrávala
hudba a na pódiu se střídala jedna kapela
za druhou. Zatímco dopolední program
zahájila dechová hudba Zubřanka a po ní
se představila zuberská mládež v působivém komponovaném pořadu, odpolední
maraton odstartoval oblíbený Swing
band Jindřicha Dořičáka. A pak si už
starší i mladší diváci notovali nestárnoucí
písničkové hity Pavla Nováka v podání
skupiny Pavel Novák & Family.

Sladké překvapení

Z papírového dortu vyskočila desetiletá Natálka Ondřejová, která se jako první narodila ve městě Zubří, a všem zazpívala.
Foto: Pavel Czinege

Obrovské nadšení vyvolal u diváků
dvouposchoďový dort v životní velikosti,
z něhož vyskočila dívenka ve valašském
kroji a zazpívala písničku s gratulací
městu Zubří. Dort byl sice z papíru, ale
ani mlsouni zkrátka nepřišli, protože měl
dvojníka. Měřil 40 cm na výšku, vážil
25 kilogramů a upekla ho Jana Tovaryšová. Ta dort přímo u pódia rozkrájela
na desítky porcí, na nichž si pochutnaly nejen děti, ale i přátelé z Rosdorfu
a další účastníci oslav. A pak už pódium
zaplnilo pražské vokálně instrumentální
kvarteto Hamlet, jehož vystoupení diváky
náramně pobavilo.

Vernisáž výstavy

Zubřané oslavili narozeniny svého města v hojném počtu.

Foto: MTA

Pozoruhodnou expozici u příležitosti
jubilejních oslav Zubří připravila muzejní
rada ve spolupráci s kulturní komisí městského úřadu v muzeu Na Petrohradě. Ze
svého depozitáře přivezla ty nejzajímavější historické exponáty z počátku minulého století a vystavila je v několika tematických celcích. Jsou věnovány zemědělské výrobě, počátkům gumárenské
produkce, valašské domácnosti, školní
výuce a také výšivce. V sobotu výstavu
zhlédlo přes sto návštěvníků, z nichž bylo
nejvíce dětí.
Druhá část výstavy, dokumentuje
úspěchy současné zuberské mládeže
v kultuře i sportu. Výstava je přístupná
veřejnosti do konce září každý den od
14 do 17 hodin mimo pondělí, -MTA-

BĚH OKOLO SOLISKA. Třináctý ročník přespolního běhu uspořádal v sobotu
8. září ve Starém Zubří lyžařský oddíl TJ Gumárny Zubří. 170 účastníků si
v sedmnácti kategoriích od nejmenších benjamínků až po veterány změřilo síly
na tratích dlouhých 250 až 9 000 metrů.
Foto: David Menšík

Otázka pro
Štěpána Doležela, člena devítičlenné delegace z partnerské obce Rosdorfu:

Co přejete městu Zubří k desátým narozeninám?
Jsme rádi, že jsme
přátelům
přijeli
osobně
popřát
k
narozeninám
jejich města Zubří.
Příští rok oslavíme
již dvacáté výročí
oficiálního partnerství. Ale ono
trvá vlastně už od
roku 1968, což je

úžasné! Přejeme Zubřanům, aby zůstali
takoví, jací jsou. Obdivujeme místní
kulturu, úspěchy mladých lidí v soutěžích a také fandíme házenkářům.
Když vyhráli českou ligu, věděli jsme to
v Rosdorfu pár hodin po tomto skvělém
vítězství a na druhý den ráno už o tom
informovaly naše místní sdělovací prostředky. Přejeme házenkářům, aby si
prvenství v lize udrželi co nejdéle.
-MTA-

Pozvánky
" Kouzelný svět trav je název dne otevřených dveří, který pořádá v sobotu
15. září od 9 do 16 hodin v areálu botanické zahrady Výzkumná stanice travinářská v Zubří.
-MS" Drobné sakrální památky jsou tématem
besedy seniorů s farářem Karlem Janečkou
ve čtvrtek 13. září v 17.30 hodin v Klubu

Zubří. Setkání se uskuteční v rámci Akademie třetího věku.
-LC-
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