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Kvalita běžeckých stop se zlepšuje
Letošní bohatou sněhovou nabídku si
pochvalují vášniví lyžaři. Patří mezi ně
i Miroslav Macek z Kramolišova, který
každý týden obouvá běžky a vyráží do hor.
Nejčastěji směrem do Valašské Bystřice a jejího okolí, kde Tomáš Děcký
s rolbou udržuje trasy v celkové délce
pětatřiceti kilometrů. Tím, že jsou napojeny na okruhy kolem Vsackého Cábu
a oblíbenou Hornovsackou magistrálu,
nabízí se lyžařům jeden z největších
běžeckých areálů na Valašsku.
Tomáš Děcký v letošním roce udržovanou trasu ještě rozšířil. Rolbou upravuje
i bílou stopu z Rysové až na Kramolišov. Zatímco dříve běžkaři část tohoto
úseku museli absolvovat po místní
komunikaci, což z bezpečnostního hle-

diska nebylo nejlepší řešení, dnes vede
upravená stopa mimo silnici a kolize
s dopravními prostředky již nehrozí.
Miroslav Macek oceňuje vynikající práci současného provozovatele
rolby. „Jakmile nasněží, okamžitě na
změněné sněhové podmínky reaguje
a stopu upravuje,“ chválí běžkař z Kramolišova Tomáše Děckého. Tomu se
příliš nezamlouvají letošní prudké
výkyvy teplot, které mají k ideálnímu
počasí daleko a mají nepříjemný vliv
na kvalitu terénu. Nadšení lyžaři však
vyrážejí na hřebenové trasy i ve dnech,
kdy je slunce schováno za mraky. Nejvíc jim vadí, když stopu naruší bezohlední řidiči sněžných skútrů a čtyřkolek, kteří jsou schopni během chvilky
zničit celou trasu.

Ilustrační foto.

Foto: Miroslav Macek
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Tipy pro lyžaře
Požádali jsme Miroslava Macka, aby doporučil několik tras lyžařům, kteří na Rožnovsko zavítali poprvé a nejsou s běžeckými
terény v okolí Valašské Bystřice obeznámeni. Tady jsou Mackovy tipy:
Valašsko a zejména okolí Valašské
Bystřice a Rožnova nabízí nespočet
tras pro běžkaře. Jejich velká část je
strojově upravována a nabízí skutečně
kvalitní podmínky pro lyžování. Vybrat
si mohou začátečníci s malými dětmi
a také zkušení sportovci, kterým nečiní
problémy i 50kilometrové trasy.
• Pro začínající lyžaře, kteří se s běžkami
teprve seznamují, je ideální upravená
stopa na golfovém hřišti v Rožnově.
Krásné a přitom nenáročné trasy lze najít
kolem Vsackého Cábu.
• Těm, kteří na běžkách už něco umí
a přitom hledají terén nepříliš fyzicky
náročný, lze doporučit túru z Vsackého
Cábu přes Ptáčnici na Santov a dále
do Valašské Bystřice. Na Santově se
mohou občerstvit ve stylové hospůdce,
která snad ještě nikoho nezklamala.
• Náročnějším běžkařům doporučuji
trasu začínající na Třeštíku, přes Kotlovou, kde se lze posilnit v bufetu Valašské
okénko. Dále pokračujeme směrem na
Soláň. Zde stojí za prohlídku stylové
informační centrum Zvonice Soláň a její
venkovní areál s dřevěnými sochami. Ze
Soláně pokračujeme na rozcestí Vsacká
Tanečnice. Tady si můžeme vybrat trasu
přes Vsacký Cáb nebo přes Hážovské
Díly do Rožnova. Kdo se rozhodne
pro druhou variantu, tomu doporučuji
občerstvení v hospůdce Na Dílech, aby
spálené kalorie doplnil vyhlášenými
fazolemi se slaninou. Pak už pokračujeme nenáročným terénem do rožnovské místní části Kramolišov, kde končí
strojově upravená stopa. Za hezkého
počasí je tato trasa bohatá na nesčetné
výhledy do okolních hor.
-MTA-

DIVADELNÍ TURNÉ CHAOSU. Po vyprodaných sálech v Rožnově pod Radhoštěm a Zubří divadelní soubor Chaos z Valašské Bystřice pokračuje v dalších reprízách úspěšné komedie Rukojmí od současného francouzského autora
Alaina Reynaud Fourtona. Devátého března v 17 hodin se představí v Horní
Bečvě, o den později v Hutisku-Solanci. Šestnáctého března vyráží do Hovězího, v dubnu potěší diváky ve Frýdlantě nad Ostravicí, ve Vidči, Těškovicích,
Študlově a Velkých Karlovicích. Na květen má rozjednáno představení v Hranicích na Moravě, v červnu pak čeká ochotníky vystoupení na přehlídce v Košíkách u Uherského Hradiště. Chaos přitom nezapomíná ani na domácí diváky,
kterým Rukojmího znovu zahrají 4. května. Zveřejňujeme fotografii celého
týmu valašskobystřického Chaosu. Zleva sedící: Miroslav Cáb, Petra Pšenicová,
Jaromír Veith, Jana Bařinková a Václav Drda, zleva stojící: Martin Machýček,
Radek Štefela, Bohumila Bitalová, Pavel Brožek, Bohumil Volek, Josef Šturma
a Jan Závorka.
MTA, foto: Archiv divadla Chaos

Aktuálně
" Čím budeme více třídit odpad, tím
více snížíme výdaje na jejich odvoz
a likvidaci. S touto výzvou se obrátil
prostřednictvím Valašskobystřického
zpravodaje na své spoluobčany starosta
Miroslav Martinek. Zastupitelstvo
obce projednalo novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zachovalo
dosavadní systém nakládání s odpady
včetně úlev 200 korun pro děti do 15 let

a 100 korun pro občany bydlící dále než
150 m od svozové trasy. Zastupitelstvo
však stanovilo novou, zvýšenou sazbu
poplatku ve výši 500 korun. Vycházelo
přitom ze skutečných nákladů. Výdaje
na směsný komunální odpad za rok 2011
činily 1 606 468 korun, což je v průměru
673 korun na jednoho občana.
-INF-
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Další úspěšná premiéra divadla SPONA
Divadelní prkna jsou Kateřině Gazdové osudná. Její maminka Hana Málková byla
známou sólistkou brněnské opery a tatínek Zdeněk Krulikovský operetním hercem
a profesorem Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Dcera si však vybrala jiný obor.
Stala se učitelkou jazyka českého a hudební výchovy.
Po absolvování Filozofické fakulty
Ostravské univerzity v roce 1992 začala
svou pedagogickou dráhu na Základní
škole Křižná ve Valašském Meziříčí.
Vedle výuky připravovala žáky na recitační soutěže a rovněž vedla dramatický kroužek.
Když v září 2007 přestoupila na
Základní školu v Zubří, opět se zapojila do činnosti dramatického kroužku
na druhém stupni. „Tehdy to byl ještě
nepovinný předmět, vedly jsme ho se
Šárkou Janušovou a společně jsme
nastudovaly autorskou hru Kleopatřina
cesta za štěstím,“ zavzpomínala Kateřina Gazdová. „Od dalšího školního
roku dramatický kroužek už byl a je
dosud zařazen mezi povinně volitelné

předměty pro žáky šestého ročníku.
S nimi a také se spolužáky ze sedmých
až devátých tříd jsme zinscenovali
a několikrát zahráli další autorskou hru
Čarodějky zasahují. Od té doby je do
kroužku zapojeno kolem čtyřiceti dětí.
Většina z nich se podílela i na přípravě
slavnostní školní akademie v roce
2010 u příležitosti 700. výročí založení
Zubří. Moderovaly celé divadelní
pásmo nazvané Stařenka vypravuje
a v několika scénkách si také zahrály.
V úspěšné školní akademii tehdy účinkovalo celkem 200 žáků z celé základní
školy.“
Ani v dalších letech dramatický
kroužek nepolevil ve svém nadšení
a v červnu 2011 představil autorskou

Na saních si to na jevišti svištěli (zleva) Adam Jurka, Jiří Drda, Aleš Měrka a Tomáš
Dořičák.
Foto: Jiří Frydrych
Kateřina Gazdová.
hru Patálie á la Itálie. Praxe je taková, že
do Vánoc vždy společně vymyslí námět
a připraví scénář, který pak režisérka
Kateřina Gazdová dotvoří a od ledna
už se většinou zkouší. Ve školním zvukovém ministudiu připravují nahrávky
mluvených i zpívaných pasáží a různých zvuků, ale také hudební klipy
pro taneční vystoupení. I letos už žáci
„dramaťáku“ pilně zkoušejí, protože
v květnu je čeká představení nové hry
v Klubu Zubří.

A tak v roce 2011 vznikla Divadelní
SPONA (SPOlek NAdšenců), která se
začala pouštět do vlastních autorských
her hlavně pro dospělé diváky. Ty baví
a přitom v komediální formě ukazují
i na nešvary kolem nás.
Že to byla správná volba, potvrdilo první nastudované představení
SPONY Poslední výkřik. Na jaře 2012
ho dokonce odehráli hned čtyřikrát,
přitom pokaždé pro plný sál dobře se
bavících diváků.
Když loni v červnu byla derniéra
Posledního výkřiku, mladí ochotníci
již přemýšleli nad dalším repertoá-

rem. Své příznivce příjemně překvapili letos v únoru úspěšnou premiérou
tragikomedie Více než osud. Představení podle muzikálu Pokrevní bratři
se líbilo, takže na další reprízy nebudou milovníci SPONY dlouho čekat.
„Musím své svěřence velmi pochválit,
premiéru a také předpremiéru pro
rodiče a známé zvládli nakonec na
výbornou. Potlesk i výbuchy smíchu
z hlediště jsme si užívali,“ uvedla pro
Spektrum Rožnovska scénáristka,
režisérka a vedoucí ochotnického
spolku SPONA Kateřina Gazdová.
-MTA-

Proč vznikla SPONA

Na scéně (zleva) Eva Solanská, Tereza Smočková a Lucie Janků.

Jenže život jde dál a žáci z dramatického kroužku se postupně rozutekli na
střední školy a učiliště. Ale některé divadlo bavit nepřestalo. Oslovili Kateřinu
Gazdovou a projevili přání, že by pod jejím vedením chtěli dál ochotnicky hrát.
Učitelka byla nejdříve na pochybách,
přece jen tento koníček zabere hodně
volného času. Všechna představení má
zaznamenána na videu, a tak si je po
večerech pouštěla, vzpomínala a došla
k závěru, že by přece jen nebylo marné
ochotnické divadlo mladých založit.

Nabídka pronájmu
" Město Zubří nabízí k pronájmu
nebytové prostory o výměře 346,6 m2
v objektu Domu služeb v Hlavní ulici
číslo 79 v Zubří. Jedná se o první nadzemní podlaží - bývalou restauraci Centrum. Předpokládaný začátek pronájmu
je v prvním čtvrtletí roku 2014. Podrobnosti k vyhlášenému záměru možno získat na telefonu 571 757 056. Na tomto
čísle lze dohodnout i případnou prohlídku předmětných prostor. Nabídky,

včetně podnikatelského záměru, se přijímají do 31. března 2013 na Městském
úřadě v Zubří, U Domoviny 234, 756 54
Zubří.
-PR-
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