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VALAŠSKÁ BYSTŘICE

Výrobní družstvo Portáš končí
Občany Valašské Bystřice znepokojila zpráva vedení místního výrobního družstva
Portáš, které po pětašedesáti letech provozu končí.
Důvodem je pokles zakázek zejména ze
zahraničí a pak také zvýšená konkurence
slovenských a ukrajinských výrobců.
Likvidátor má nyní za úkol rozprodat
majetek a uspokojit nejprve mzdové
nároky zaměstnanců a poté věřitele.
Portáš přitom patřil mezi tři nejvýznamnější dřevozpracující firmy ve Valašské

Bystřici. Podle informací starosty Miroslava Martinka mezi čtyřiceti zaměstnanci Portáše, kteří obdrželi výpovědi, je
mnoho těch, co budou novou práci těžko
hledat. Nicméně po obci se šíří zpráva, že
několik podnikatelů projevilo zájem koupit provoz i stroje a ve výrobě pokračovat,
byť v menší míře.
-MTA-

KABELKY Z PAPÍRU. Marta Válková (na snímku) z Valašské Bystřice je v invalidním důchodu a ve volném čase zhotovuje z papíru, například i novinového,
kabelky, košíky, podnosy, vázy a další dekorativní předměty. Je to přitom velmi
pracné, protože nejdřív musí poskládat jednotlivé čtverečky, polepit je izolepou
(to aby výrobek byl pevný a nepromokavý) a pak desítky dílků (na středně velkou
kabelku je jich zapotřebí zhruba 500) pospojovat. Marta Válková ráda zorganizuje kurz, v němž zájemce této rukodělné činnosti naučí. Stačí zavolat na telefon
737 644 670.
Text a foto: MTA
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Školní kroužek motoristických fandů
V průběhu loňského školního roku mě
navštívilo několik žáků osmé a deváté
třídy s přáním, že by měli zájem založit ve
škole motoristický kroužek. Jelikož se jednalo převážně o chlapce, jejichž chování
v žádném případě nepatřilo mezi vzorové,
považoval jsem to za dobrý nápad. „Alespoň se zabaví a budou dělat něco užitečného,“ říkal jsem si. A hned jsem položil
stěžejní otázku: „Máte vedoucího?“ Odpověď byla překvapivá: „Ano, vás.“
A tak jsem se stal vedoucím motoristického kroužku. Při diskusi o náplni
práce padla volba na renovaci starých
motocyklů. Zamítl jsem silnější kubatury
z důvodu, aby se členové kroužku po
dosažení patnácti let mohli na renovovaném motocyklu svézt. Volba proto padla
na Stadion S11 – první moped vyráběný
v Československu, zvaný též motokolo
nebo lidově „kozí dech“. Po usilovném
shánění jsme objevili jeden zahrabaný
v seně ve stodole nedaleko Loučky. Byl
rezavý, zaolejovaný se spoustou neoriginálních dílů a nepojízdný. Ke cti bývalých strojařů ze závodu Motor České
Budějovice však je třeba říci, že, přestože mopedu je 53 let a ležel bůhví jak
dlouho zahrabaný v harampádí, motor
po nalití benzínu na první sešlápnutí
pedálů naskočil.
A pak už začala mravenčí práce - rozebírání, čistění, broušení, lakování, leštění
a chromování. Po burzách jsme sháněli
originální náhradní díly, dokumentaci,
výkresy a další potřebné náležitosti. Jediný
šroubek Stadionu nezůstal neošetřený.
Generální opravou a výbrusem prošel
i motor. Prostě a dobře Stadionek je nyní
jako nový a na podzim se už proháněl po
cestách Valašska. Přinesl spoustu radosti
motoristickým fandům i starším lidem,
kteří se na něm kdysi vozili do práce a při
pohledu na krásně zrenovovaný moped
zavzpomínali na své mládí.
Jaromír Konečný,
ředitel ZŠ Valašská Bystřice

Jediný šroubek Stadionu nezůstal neošetřený.

S nablýskaným Stadionkem se nechali
vyfotit také žáci a žákyně z páté třídy,
kteří fandům z motoristického kroužku
ke zdařilé renovaci poblahopřáli.
Foto 2x: Ivan Dostál
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Libor Holuša účinkoval v Komediomatu
O skvělou zábavu se v pátek 25. ledna v Klubu Zubří postarali členové brněnského
divadla Komediomat. Ve třech improvizačních scénkách si s hostujícími herci zahrál
i pětačtyřicetiletý Libor Holuša ze Zubří. V civilní profesi je mistrem u vsetínské
firmy Vodovody a kanalizace, milovníci ochotnického divadla z Valašska však Libora
Holušu znají zejména z rožnovského divadelního spolku DIV.OCH, kde je hercem,
scénáristou i ředitelem.
" Jak se vám hrálo v Komediomatu?
Skvěle. Poznal jsem partu výborných
lidí, která se snaží lidí pobavit, což se
jim v Zubří podařilo. Herní situace
se neustále měnily, představení mělo
úžasně rychlý spád. Pocity před vystoupením byly velmi smíšené, neboť na
improvizované scénky se nelze dopředu
připravit. Je to příjemná zkušenost, za
kterou Daně Pekarové a Lence Přečkové
z Klubu Zubří děkuji. Ty mne totiž do
účinkování v Komediomatu „namočily“.

Je to komediální hra z naší tvůrčí dílny.
Autorkou je Dája Guryčová. Zatím zkoušíme a divákům ji představíme v druhé
polovině roku 2013.
" A nějaké zajímavé téma pro nový scénář z vašeho pera?

Spolek SPONA
zve na premiéru

Trochu si pohrávám s veršovanou,
ale opět vesnickou komedií, jejíž název
i námět nebudu prozrazovat. Rád bych
ji letos dokončil.

Dvacet mladých ochotníků SPONY
v těchto dnech pilně cvičí a chystá se
na premiéru své druhé divadelní hry
Víc než osud. Koná se v Klubu Zubří
v sobotu 16. února v 19.30 hodin.
Jak pro Spektrum Rožnovska uvedla
Kateřina Gazdová, scénáristka, režisérka
a vedoucí ochotnického spolku SPONA,
příznivci mladé divadelní skupiny se
mohou těšit na tragikomedii podle
muzikálu Pokrevní bratři W. Russella.
Vstupné je dobrovolné a místenky lze
koupit v předprodeji v Klubu Zubří nebo
objednat na telefonu 571 659 447.
U příležitosti druhé divadelní premiéry si mladí zuberští ochotníci založili
své webové stránky www.divadelnispona.cz. Uvítají, když diváci, kteří
zhlédnou nové představení Víc než
osud, vyjádří své pocity v diskusní rubrice.

" Máte nějakou vytouženou roli, kterou byste si rád zahrál?
Nemám. Je mi dobře s partou skvělých
lidí, která v našem spolku DIV.OCH
působí. Jsem rád, že s nimi mohu trávit
chvíle, které člověka oprostí alespoň na
chvíli od každodenních starostí běžného
života.
-MTA-

" Kdy jste se poprvé objevil na divadelních ochotnických prknech?
11. prosince 2010 v rožnovském Společenském domě, kde náš spolek DIV.
OCH představil svou první premiéru
Venkovského felčara. Napsali jsme ji společně s Dájou Guryčovou, která se navíc
ujala úlohy režisérky. V této hře jsem měl
dvojroli – opileckého pacienta Richarda
Drmola a policistu Edu. Vlastně ji ještě
stále mám, protože derniéra je zatím
v nedohlednu. Doposud jsme Venkovského felčara hráli patnáctkrát, dokonce
i dvakrát v Ostravě a jednou v Luhačovicích. První březnovou neděli máme
domluveno vystoupení v Kunovicích.

Pozvánky
" Migréna je téma besedy s Radkou
Dvořákovou ze Studia zdraví. Pro své
členy i další zájemce ji pořádá zuberská Akademie třetího věku ve čtvrtek
7. února od 18 hodin v Klubu.
Ilustrační foto.

Foto: MTA

Masopustní rej

" Příznivce komedií jste loni nadchli
představením Ostrov.
Hráli jsme ho šestkrát a vždy byly sály
téměř plné, věřím, že spokojených návštěvníků. Takže s Ostrovem určitě nekončíme!
" Vaše nejoblíbenější role?
Úloha intelektuální cestovatelky Vandy,
znalkyně flóry a fauny světa v komedii
Ostrov.
" Fanouškům jste slíbili na přelomu
roku 2012 a 2013 další premiéru. Kdy se
na ni mohou těšit a co to bude?

! 571 759 711
www.valasskabystrice.cz

V divadelním představení Venkovský felčar hrají (zprava) Drahomíra Guryčová, Libor
Holuša, Věrka Krčková, Honza Kučera, Karolína Guryčová a Milena Kohoutová.
Foto: Archiv spolku DIV.OCH

Valašský soubor písní a tanců Beskyd Zubří pořádá v sobotu 9. února
masopustní rej. Sraz masek je v 11
hodin před Klubem Zubří, poté
se vydají na průvod městem. Do
kroku jim zahrají členové cimbálové
muziky Beskyd. Součástí sobotního
masopustního setkání bude i soutěž
o nejchutnější koblihu. Zúčastnit se
mohou všichni, kteří v sobotu do
desáté hodiny dopolední přinesou
do zuberského Klubu aspoň tři vlastnoručně upečené koblihy.
-MTA-

" Jedenadvacátý školní ples se koná
v sobotu 9. února v restauraci Pod
Lipůvkou. K tanci a poslechu hraje
Radek Verner.
" Na končinovou zábavu zve své příznivce pobočka Českého červeného
kříže ze Starého Zubří. Veselit se
budou v sobotu 9. února od 18 hodin
v místním kulturním domě. O hudební
program se postará Duo Andy.
-MTA-

! 571 757 051
www.mesto-zubri.cz

