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" Finanční výtěžek ve výši 8 627 korun
přinesl zářijový valašskobystřický Den
Charity. Peníze budou použity na zakoupení polohovatelného křesla pro charitní
dům pokojného stáří v obci.
" Částku 4 719 449 korun vložil Obecní
úřad ve Valašské Bystřici do oprav mostů
v Hlubokém a na Činovském potoku.
Informuje o tom zářijový Valašskobystřický zpravodaj. Z uvedené částky, získané z dotačních prostředků na odstraňování povodňových škod a na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, byly rovněž
opraveny cesty Hluboký, Bůřov, Hlaváčky,
Tísňavy a další.
" O dotaci z Operačního programu životního postředí na pořízení 300 kompostérů o objemu 900 litrů pro domácnosti
a 20 nádob na zpracování biologického
odpadu o objemu 2 000 litrů pro bytové
domy, školy a další zařízení požádal valašskobystřický obecní úřad. Celkové náklady
projektu jsou odhadovány na 600 až 800
tisíc korun.
" Zahrádkáři nabízejí možnost moštování ve středu a pátek od 16 do 20 hodin,
v sobotu od 8 do 11 hodin. Objednávky se
přijímají telefonicky na číslech 736 668
632 a 732 283 774.
-VZ-

Divadelní pozvánka
" Nenechte si ujít divadelní představení
amatérského souboru Hrozen z Hroznovy Lhoty, který dokáže do posledního
místečka vyprodat sál Slováckého divadla
v Uherském Hradišti. Kdo tyto sympatické
ochotníky jednou viděl na jevišti, na jejich
další vystoupení se vždy těší. Do Valašské
Bystřice tentokrát přijíždějí v sobotu 27.
října s komedií Koníčky od autorky Jitky
Pavlicové. Jedná se o šesté pokračování
Hroznolhotských etýd. Jednotlivé příběhy
inspirovaly životní osudy obyvatel obce.
Nechybí v nich zemitý slovácký humor,
který občas zamíří i do vlastních řad, aniž
uráží a ubližuje. Více informací na www.
spolekhrozen.cz.
-VZ-
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Soutěž prověřila fyzickou
zdatnost mladých hasičů
Šestašedesát mužů a devatenáct žen se v sobotu 6. října zúčastnilo Memoriálu
Richarda Trčky „O najsilnějšího valašského hasiča“ ve Valašské Bystřici. Jak nás
informovala Nikola Křenková z pořádajícího místního sdružení dobrovolných hasičů,
nultý ročník soutěže organizátoři pojmenovali po Richardu Trčkovi, zasloužilém
hasiči, který dlouhá léta velel SDH Valašská Bystřice a za příkladnou práci dostal
čestný titul doživotního velitele jednotky.
Soutěžilo se v disciplínách TFA.
Vznikly v devadesátých letech minulého
století v Americe a zpočátku šlo vlastně
o testování nových ochranných dýchacích přístrojů při simulovaném zásahu,
kdy hasiči museli překonat značnou
fyzickou zátěž. Postupně vznikla z tohoto
testu soutěž a v různých jejích modifikacích se rozšířila i do České republiky.
Jak Spektru Rožnovska sdělil Stanislav
Gajdůšek z SDH Tylovice, ve Valašské
Bystřici se jednalo o první soutěž tohoto
druhu na Rožnovsku a organizátorům se
vydařila. „Trať byla kvalitně připravená a
rychlá, což potvrzují i výsledné časy. Na
Valašsku startovaly i ženy, což u TFA není
obvyklé. Přitom předváděly velmi krásné
výkony a dívkám patří poklona a klobouk
dolů,“ dodal Stanislav Gajdůšek.

V plné výstroji
Soutěžilo se v plné výstroji. Skládá
se ze zásahového třívrstvého obleku,
přilby, rukavic, obuvi a dýchacího pří-

kladivem, překonání dva metry vysoké
bariéry, transport figuríny o váze 80 kg,
vytažení břemene na konstrukci a výběh
po schodech. Valašskobystřičtí organizátoři sobotní klání modifikovali na místní
podmínky následovně: Roztažení hadic
na dvacetimetrovou vzdálenost, proběhnutí mezi pneumatikami, překonání půldruha metru vysoké bariéry, výstup na
lešení, vytažení hadic a přenesení dvou
ručních hasicích přístrojů. Následovalo
40 úderů kladivem, plazení tunelem
a transport figuríny na vzdálenost 15
metrů. Pak už „jen“ stačilo doběhnout
do cíle.
Z rožnovského mikroregionu si v soutěži TFA nejlépe vedl Petr Vaculín
z Veselé, který vybojoval 11. místo. Třináctý skončil Dominik Holub z Tylovic
a šestnáctý Radek Fojtášek z Vigantic.
V ženské kategorii, v níž byly oproti té
mužské zjednodušeny podmínky (např.
menší bariéra, lehčí figurína a kratší
přenos ručního hasičáku), zabodovaly

Přehled vítězů:
Muži:
Petr Moleš, SDH Žarošice,
01:36,44
Jan Haderka, JSDHP Pilana Hulín,
01:40,15
Martin Januš, SDH Halenkov,
01:40,18
stroje, který měli závodníci umístěn jako
zátěž na zádech. K hlavním disciplínám
TFA obecně patří roztažení hadic na
vzdálenost 40 metrů, 60 úderů těžkým

Ženy:
Kateřina Zubíková, SDH Růžďka,
01:53,42
Radka Janušová, SDH Halenkov,
01:59,12
Martina Hrušková, Vsetín „A“,
02:02,67
Hana a Zuzana Petřekovy z Vigantic, jež
se umístily na pěkném čtvrtém a pátém
místě. Jejich kolegyně Petra Slováčková
byla čtrnáctá.
-MTA-

Společné foto vítězů. Zleva Jan Haderka, Petr Moleš a Martin Januš. Ženy
zleva Radka Janušová, Kateřina Zubíková a Martina Hrušková.
Foto: Zdeněk Učeň
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Koláčkův červený tis má následovníky
Dvacet řízků tisu červeného opatruje Martina Smočková ve sklenících OSEVY PRO,
Výzkumné stanice travinářské v Zubří. Nyní na zimu se mladé rostlinky chystá přesadit a pohnojit. „Snad na jaro už budou schopny výsadby,“ věří zahradnice. Jak se
malým rostlinkám daří, o to se průběžně zajímá Jan Koláček, který patřil k hlavním
iniciátorům řízkování.
Není snad Zubřana, který by nevěděl,
jaký vzácný památný strom na horním
konci, pod bývalou Cabákovou kovárnou,
roste. V dřívějších letech ho proslavil
hlavně místní písmák Jan Koláček-Zárubský, který o tisu červeném opakovaně psal
do regionálních novin. Místní radní proto
památný strom po tomto významném
dopisovateli nazvali. Jeho jmenovec Jan
Koláček, který již řadu let aktivně působí
v muzejní radě města Zubří, přišel před
časem s nápadem, aby tis červený (Taxus
baccata) místní zahradnice nařízkovaly.

„Líbilo by se mi, kdyby mladé rostlinky
pak vysázely na nějakém památném
a důstojném místě v Zubří,“ podělil se
o své přání se Spektrem Rožnovska Jan
Koláček. „Tis, který se nachází na rozcestí
ulic Horní a U Tisu, pamatuje třicetiletou válku a je tedy nejstarší na Valašsku.
V některých archivních pramenech se
uvádí, že má tisíc let, ale není to pravda.
Do Zubří jsme totiž pozvali specialisty až
z Prahy a ti pomocí sond do větví a kmene
odhadli věk tisu na 400 let. Před pěti lety
nám začal hnědnout, ale hasiči ho párkrát

pořádně zavlažili vodou, a to pomohlo,“
dodal Jan Koláček.
Fotograf Pavel Czinege vyfotil
památný tis ještě v době, kdy ze západní
strany strom chránila chalupa písmáka
Koláčka. Ta už tam dnes nestojí a
místní ochránci přírody věří, že současný majitel soukromého pozemku
zajistí stromu stín, na který byl zvyklý.
Je to jedna z nejstarších památek v obci
a péči si zaslouží. Vždyť podle památkářů se ho údajně nepodařilo přesadit
ani hraběti Kinskému, který zatoužil
mít vzácný červený tis ve svém parku.
Tak rozsáhlé a hluboké už měl v té době
kořeny. Nebyly narušeny ani v průběhu
plynofikace v Zubří. Stavitelé směr
potrubí raději odklonili, aby Koláčkovu
tisu neublížili.
-MTA-

ZAHRADNÍ SLAVNOST. Mateřská škola Duha ve Starém Zubří dokáže připravit zajímavé kulturní a společenské akce pro děti, jejich rodiče, prarodiče
a další příbuzné i známé z okolí. Vítáni jsou všichni, co se chtějí odreagovat
a příjemně pobavit. Tak tomu bylo i na vydařené páteční odpolední zahradní
slavnosti 21. září, kdy ve školním areálu na Starém Zubří zpíval Pavel Novák
oblíbené hity svého otce. Počasí bylo sluníčkové, občerstvení, o něž se velkou
měrou postarali dospělí návštěvníci, bylo dostatek. Písně Dívka pihovatá, Povídej a další nestárnoucí šlágry chytly za srdce ženy všech věkových kategorií.
A děti? „S těmi to Pavel Novák umí náramně,“ pochválila interpreta ředitelka
Mateřské školy Duha Vlaďka Janošková. Několikahodinovou slavnost ve dvacet
hodin večer zakončil ohňostroj.
Text a foto: MTA

Otázka pro
Gabrielu Cábovou, předsedkyni oddílu moderní gymnastiky TJ Gumárny Zubří:

Co vás čeká v nové sezoně?

Červený tis ze západní strany kryl domek písmáka Jana
Koláčka - Zárubského.
Foto: Pavel Czinege

Nařízkované rostlinky z větví památného tisu v péči Martiny
Smočkové.
Foto: MTA

Snažíme se získat co nejvíce
malých děvčátek
pro tento krásný,
i když velmi
náročný sport.
Začínáme
se
už připravovat
na letošní podzimní soutěže.
Dvě
závodní
družstva v nich
předvedou sestavy s náčiním i bez něj.
Pilujeme také společné skladby linie B.

Nejstarší závodní družstvo vstoupí na
jaře do kategorie juniorek a bude obhajovat mistrovský titul ČR v estetické
skupinové gymnastice. A také připravujeme Valašský podzimní závod Českého poháru. Koná se v zuberské hale
24. listopadu 2012.
-MTA-
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