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Pozvánka na koncert vánočních koled

Nové CD Trojáku: A pastýřé nemeškali...
Valašskobystřická cimbálová muzika primášky Anny Adamcové společně s valašským
souborem Troják připravily pro své příznivce milý dárek. Nahráli CD koled z Valašské
Bystřice a okolí. Nazvali ho A pastýřé nemeškali…
Na vytvoření zvukové nahrávky se
podílelo přes čtyřicet muzikantů a zpěváků. Tomu nejmladšímu je deset let
a nejstaršímu pak přes sedmdesát.
Všichni přitom repertoár nahrávaných
písní dobře znali. Vždyť Troják pravidelně na svatého Štěpána koleduje ve
valašskobystřických rodinách a v době
předvánoční slaví úspěchy i v okolních
obcích, kde díky poutavému kulturnímu
pásmu věnovanému svátkům spojených
s narozením Ježíše má již řadu příz-

nivců. A tak když se počátkem letošního
roku zrodil v kolektivu nápad vytvořit
si vlastní zvukovou nahrávku, písní na
výběr bylo více než dost. Většina z nich
pochází z odkazu Jana Stavinohy – sběratele a šiřitele lidových písní, tanců
a zvyků z Valašské Bystřice.

Koncert se křtem
Předvánoční koncert Trojáku spojený
se křtem nového cédéčka se uskuteční
v sobotu 8. prosince 2012 v 17 hodin ve

Společenském domě U Pernických ve
Valašské Bystřici. Jako hosté vystoupí
cimbálová muzika Javořina s pásmem
adventních písní z barokních kancionálů
pod vedením Drahomíry Klimkové a ženský pěvecký sbor Polajka, který si pro tuto
příležitost připravil repoertoár vánočních koled. Poté svou ochutnávku písní
z nového vánočního CD představí valašský soubor Troják, jehož členové i s cimbálovou muzikou primášky Anny Adamcové
srdečně zvou milovníky lidové muziky na
přátelské posezení u cimbálu. Začne hned
po skončení koncertního programu.
Marie Majerová,
foto: Martin Křenek

SLUŽBA OBČANŮM. Valašskobystřičtí hasiči pomáhají místním občanům
s čištěním studní, které bývají bakteriálně kontaminovány dešťovou i povrchovou vodou, listím, drobnými živočichy, hlínou apod. Členové místního sdružení
dobrovolných hasičů přitom používají mobilní požární techniku CAS 20 S2R
Tatra 815 Terno. Protože z hloubky pod devět metrů se klasickými kalovými
čerpadly voda vyčerpává problematicky, vysají ji pomocí turbínového čerpadla
AWG o výkonu 1 940 litrů za minutu. Poté nádrž asanují od nečistot a usazenin.
Dno vyčistí, vnitřní plášť studny vydenzifikují a pak vysokotlakým proudem
omyjí. Následně roztok vody s desinfekčním prostředkem vyčerpají, a pokud
má majitel studny k dispozici štěrk nebo hrubozrnný písek, umístí ho na dno
nádrže. Doplnění studny pitnou vodou z místního vodovodu si pak vyúčtuje
Obecní úřad ve Valašské Bystřici. Pravda, někdy se tato služba prodraží. Když
třeba nedávno majiteli domku spadl betonový poklop do studny, musel objednat jeřáb, který přijel na zahradu a těžké břemeno vytáhl.
Text a foto: Nikola Křenková
Více informací o SDH
Valašská Bystřice
na webových stránkách
sdhvb.vesele.info

Členové cimbálové muziky a valašského souboru Troják.
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Výstava zuberské výšivky v Tokiu
Japonský klavírista Hidehito Takeuchi u příležitosti svého říjnového koncertu v Tokiu připravil příznivcům hudby milé překvapení. V předsálí představil malou expozici zuberské
výšivky, která se setkala s velkým zájmem návštěvníků klavírního koncertu. Svědčí o tom
mimo jiné i fotografie, které Hidehito Takeuchi poslal do redakce Spektra Rožnovska.
Není to poprvé, co japonský umělec
u příležitosti svého koncertu prezentoval umění valašských žen. Kde se
s ním seznámil? Deset let žil a studoval
v Praze a v květnu 2009 se se zuberskou
výšivkou setkal na krajkářských trzích
v našem hlavním městě poprvé. Tehdy
tam své práce představovala Marie Pyrchalová ze Zubří a Hidehito Takeuchi
byl bílou výšivkou natolik uchvácen, že
se stal žákem Marie Pyrchalové. A tak
díky této vzájemné spolupráci pronikla

zuberská výšivka až do Japonska, kam
se loni klavírní virtuos vrátil. Výšivky,
které vytvořil sám, i práce své učitelky
vystavoval v Tokiu již podruhé.

Nelehké začátky
„V začátcích to pan Hito neměl
vůbec lehké,“ vzpomíná dnes Marie
Pyrchalová. „Dokázal se však naučit
základy vyšívání, obstarala jsem mu
rám a prostřednictvím internetu jsme
pak ve výuce pokračovali. Když měl

vytahovat sítko, přijel na víkend k nám
do Zubří. Dvakrát se zúčastnil i kurzu,
který jednou za tři měsice vedu v Brně.
První dečku vyšíval dva měsíce. Musím
uznat, že pan Hidehito je velmi pečlivý
a učenlivý. Navíc ovládá různé techniky šití a vyšívání, které pocházejí
z Čech i Moravy, Rakouska a Japonska,“ uvedla Marie Pyrchalová.
Její žák z Tokia, který se ve výšivce stále
zdokonaluje a dnes do Zubří posílá internetové zprávy i obrázky svých prací, hodlá
ve své rodné zemi zuberskou výšivku ještě
více popularizovat. Rád by ji nejen vystavoval u příležitosti svých dalších koncertů,
ale chtěl by kouzelné práci s bílou nitkou
naučit i další japonské zájemce.
-MTA-

! 571 759 711
www.valasskabystrice.cz

Z redakční pošty

Obnova aleje
Na tři desítky stromků v nevlídném
počasí první listopadové středy vysadili malí ekologové ze Základní školy
v Zubří. Zapojili se tak do aktivit ČSOP
Salamandr ve svém městě.

Fotografie výšivky, kterou zhotovil Hidehito Takeuchi, se objevila i na jeho
programovém letáku vytištěném u příležitosti říjnového koncertu v Tokiu.
Foto 3x: Archiv Hidehita Takeuchi

Před dvěma lety ochránci přírody
z Rožnova pod Radhoštěm vysadili na
ulici Příčná přes 100 stromků v délce
až jednoho kilometru. Jenže této aleji
se nedaří tak dobře jako její o rok starší
kolegyni na Prachovni. Problémy způsobuje především kamenité podloží.
Hodně stromků polámali rovněž vandalové.
Zuberská základní škola přijala výzvu
na spolupráci se Salamandrem a na děti
tak čekaly krumpáče, rýče, pracovní
rukavice, bláto a mokro.
Pod vedením Šárky Kocurkové se
účastníci rozdělili na skupinky a s nadšením pomohli obnovit až čtvrtinu
aleje.
„Jsme rádi, že se nám podařilo zapojit školáky do ochrany přírody v místě,
kde vyrůstají a kde k tomu mají vztah,“
uvedla za ČSOP Salamandr Zdenka
Vaníčková.
Výsadba stromů nebo keřů v převážně
zemědělské krajině je důležitá pro zvěř
jako migrační spojka s okolní přírodou.
Mimo jiné slouží jako „občerstvovací
stanice“ pro ptáky i jako užitečný přírodní větrolam. V neposlední řadě není
zanedbatelné ani pěkné prostředí pro
obyvatele.
-VAN-

Pozvánka
" Čechomor zahraje svým příznivcům v pátek 23. listopadu od 18 hodin
v zuberském Klubu. Vstupné je 350 korun.
-ZN-

! 571 757 051
www.mesto-zubri.cz
Japonské ženy na letošní říjnové výstavce zuberské výšivky v Tokiu.

Hidehito Takeuchi se svou učitelkou Marií Pyrchalovou.

