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O stupních vítězů rozhodlo až poslední kolo
Pětašedesát hráčů přijalo pozvání na zářijový sedmidenní otevřený mezinárodní
šachový turnaj FIDE OPEN Valašská Bystřice, který uspořádala místní tělovýchovná jednota Sokol. Při té příležitosti jsme požádali Hanu Obšivačovou, ředitelku
turnaje, o rozhovor:
" Jak hodnotíte
výsledky letošního
FIDE
OPEN
Valašská Bystřice
ve srovnání s předcházejícími třemi
ročníky?
Přestože jsme
letos zaznamenali o něco nižší
účast než v loňském rekordním
ročníku,
čelo
startovního pole
bylo hodně vyrovnané. Celý průběh
turnaje byl velmi dramatický a o stup-

ních vítězů rozhodlo až poslední kolo,
v němž plných šest hráčů dosáhlo
stejný počet šesti a půl bodu a konečné
pořadí určila až pomocná hodnocení.
" Kdo vyhrál?
Fanoušky domácích hráčů z našeho
okresu určitě potěšilo, že první místo získal Stanislav Juříček ze Zbrojovky Vsetín.
V listině vítězů jsme zaznamenali malou
raritu, kdy má každý ročník jiného vítěze.
" Na turnaj do Valašské Bystřice
každoročně přijíždí sehrát exhibiční
zápas a simultánku někdo z předních
českých hráčů. Koho jste pozvali letos?

Velmistra Roberta Cveka. V exhibičním
utkání ve velmi zajímavých partiích
zvítězil 3:1, v simultánce na 12 šachovnicích vyhrál 10,5:1,5, kdy soupeřům
dovolil pouze tři remízy.
-MTA-

Krátce
" Obecní úřad ve Valašské Bystřici
18. září vyzval občany, aby šetřili pitnou
vodou v souvislosti s poklesem vydatnosti jejího zdroje. Až do odvolání nelze
vodu používat k zalévání zahrádek,
napouštění bazénů a mytí aut.
-RH-

Otázka pro
Martinu Holčákovou, vedoucí
Charitního domu pokojného stáří
ve Valašské Bystřici:

Máte ještě volná místa?

Třiadvacetiletý Ondřej Růčka z Valašské Bystřice, který pátým rokem studuje informatiku
na Baťově univerzitě ve Zlíně, vybojoval třetí místo v kategorii nejlepší hráč okresu Vsetín.
Foto: Hana Obšivačová
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Sociální komise
Obecního úřadu ve
Valašské Bystřici
v září schválila
přijetí dalších pěti
nových
klientů,
takže
kapacita
našeho charitního
domu je téměř
naplněna. V tuto
chvíli máme už jen
dvě volná místa.
Kromě toho nabízíme takzvanou
odlehčovací službu, jež je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení. Tuto pomoc
poskytujeme také osamoceným lidem,
kteří na přechodnou dobu pořebují
zvýšenou péči například po návratu z
nemocnice. U odlehčovací služby, kde
disponujeme třemi lůžky, se jedná o
krátkodobější pobyty, které za jeden rok
nepřesáhnou tříměsíční dobu.
-MTA-

V charitním domě se senioři již zabydleli.

Foto: MTA

Pozvánka na charitativní koncert
Dechové hudební orchestry Bystřičanka
a Straňanka vystoupí na slavnostním koncertu Pomáhejte s námi, který se uskuteční v sobotu 29. září od 15.30 hodin
v amfiteátru ve Valašské Bystřici. Charita
Valašské Meziříčí společně s obcí Valašská Bystřice toto kulturní vystoupení
pořádá u příležitosti Dne Charity, oficiálně vyhlášeného na 27. září na počest
kněze sv. Vincence z Paula, který zasvětil
svůj život práci pro nejchudší. V tento
významný den se ve valašskobystřickém
Charitním domě pokojného stáří uskuteční v deset hodin mše svatá a po jejím
ukončení si zájemci mohou prohlédnout
interiér nového sociálního objektu v obci.
Právě na jeho dovybavení má sloužit
výtěžek z dobrovolného vstupného ze
slavnostního sobotního koncertu Pomáhejte s námi. Jak uvedla pro Spektrum
Rožnovska Martina Holčáková, vedoucí
Charitního domu pokojného stáří ve

Valašské Bystřici, rádi by zakoupili polohovatelné křeslo pro pohodlné sezení
a také pro transport seniorů převážně
upoutaných na lůžko, jejichž zdravotní
stav nedovoluje sezení v běžném invalidním vozíku.
Den Charity ve Valašské Bystřici
vyvrcholí v sobotu 29. září taneční
zábavou se Straňankou – vítězkou Zlaté
křídlovky a mistryní Evropy dechových hudeb. Začátek je v 19.30 hodin.
Vstupné je 80 korun.
V případě nepříznivého počasí se koncert Pomáhejte s námi i večerní zábava
uskuteční ve Společenském domě U Pernických.
-MTA-
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Janě Tovaryšové fantazie nechybí
Pětadvacet kilogramů vážil dvoupatrový
dort, který Jana Tovaryšová upekla městu
Zubří k jeho desátým narozeninám. Když
ho hasiči představili účastníkům zářijových oslav v areálu pod Petrohradem,
autorka sladkého překvapení sklidila
u Zubřanů zasloužený potlesk.

od své maminky Jany Onderkové, která
ráda peče. Nejednu inspiraci získala
z internetových stránek a také je důležitá
fantazie, jež mladé ženě nechybí.
Na který dort je Jana Tovaryšová
pyšná nejvíce? Na mobilní dům, který
je věrnou kopií objektu rožnovské
firmy Marvel. S tímto 13kilogramovým
dortem, jehož potahování a zdobení
trvalo 15 hodin v kuse, Jana Tovaryšová vyhrála internetovou cukrářskou
soutěž. Členové poroty nechtěli uvěřit, že vítězka je vyučena prodavačkou
a cukrářství je „jen“ jejím koníčkem
a sladkými výtvory zatím těší jen svou
rodinu a známé. Brzy se to však změní.
Mamince pětileté Andrejky a dvouapůlletého Martínka se totiž po mateřské
dovolené splní sen a pustí se do podnikání. Společně s kamarádkou Lenkou
Sladkou, vyučenou cukrářkou, otevírají
na zuberském sídlišti 6. května v bývalé
prodejně masny cukrářskou provozovnu. Nazvaly ji Sladká fantazie.
-MTA-

Sladká orchidej.
Foto: Archiv Jany Tovaryšové

POZVÁNKA NA PETROHRAD. Ještě pár dnů můžete navštívit zajímavou
výstavu v zuberském muzeu Na Petrohradě, která byla zahájena u příležitosti
Dne města a do 30. října jsou zde představeny historické a unikátní exponáty
ze zuberského depozitáře. Zejména mladí návštěvníci často nevědí, k jakému
účelu některé zemědělské a kuchyňské pomůcky sloužily. Například máselnici
poznali téměř všichni, ale jak se jmenuje dřevěný čtvereček, který chlapec na
fotografii drží v ruce, to už byla těžší otázka. Znala na ni odpověď Anna Fluksová ze Starého Zubří, která v minulých dnech oslavila devádesáté narozeniny.
„Je to svrchník, který zachytával smetanu, aby při stloukání másla z nádoby
nevystřikovala,“ odpověděla Spektru Rožnovska jubilantka. Text a foto: MTA

Pozvánky
" Minikurz digitální fotografie se v rámci
Akademie třetího věku koná 4. října v 17.30
hodin v Klubu Zubří. Lektorem bude Pavel
Czinege. Zváni jsou však všichni zájemci
různého věku, kteří se chtějí zdokonalit ve
fotografování.
" Pianista Petr Malásek v doprovodu
tří skvělých jazzových muzikantů
- saxofonisty Františka Kopa, baskytaristy Martina Lehkého a bubeníka
Pavla Zbořila vystoupí v pátek 5. října
v 19 hodin v Klubu Zubří.

Jana Tovaryšová s narozeninovým
dortem pro město Zubří. Foto: MTA
Upečení dortu si mimo jiné vyžádalo 80
vajíček, 25 kostek másla a 10 kilogramů
marcipánu. Spektrum Rožnovska bylo
při tom, když Jana Tovaryšová dárek pro
účastníky zuberského Dne města dokončovala. Fantazie jí přitom nechyběla.
Deset svíček například vytvořila z hořických trubiček, které obalila zeleným marcipánem, aby na dortu pěkně vynikly.
Kde se tomuto sladkému umění Jana
Tovaryšová naučila? Hodně odkoukala

" Obrazy Jaroslava Frydrycha, významného valašského malíře, budou vystaveny
v Muzeu Zubří od 11. října do 4. listopadu.
Dort v podobě mobilního domu byl věrnou kopií toho skutečného. Foto: David Menšík

" V komedii nazvané O lásce
se v Klubu Zubří v pátek 19. říj-

na v 18 hodin představí Jana Krausová
s Karlem Rodenem. Hru napsal francouzský spisovatel Philippe Claudel.
V komorním prostředí s lehce drastickým humorem popisuje pár středního
věku, který ve svém přepychovém bytě
probírá nejrůznější traumata dlouholetého manželského vztahu.
" Fotograf a cestovatel Jiří Kolbaba,
známý český cestovatel, se podělí o své
zážitky z dobrodružných výprav ve
středu 31. října od 19 hodin v Klubu
Zubří.
-LP-
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