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Jaro je konečně tady, radují se turisté
Ludva Bolf vede turistickou skupinu seniorů ve Valašské Bystřici a stejně jako jeho
kamarádi, nemohl se letos dočkat jara. Je rád, že konečně dorazilo i do valašských
hor, takže výšlapy do přírody jsou již na pořadu dne.
Kvůli dlouhé zimě se aktivní důchodci
v tomto roce zatím vydali jen na čtyři
pěší túry. Ta poslední směřovala na
Díly, kde si v tamější hospodě pošmákli na kachně se zelím a knedlíkem.
O výlety spojené s gastronomickou specialitou je každoročně velký zájem.
Jaké další jarní akce valašskobystřičtí
turisté plánují? Ve čtvrtek 9. května si
vyjedou na zájezd do Kroměříže, 15.
května do Zděchova, Pulčinských skal

a Horní Lidče, kde si mimo jiné prohlédnou unikátní betlém. O den později se
sejdou ve valašskobystřickém areálu Mraveniště a společně si ukuchtí smaženici
na špeku. Při té příležitosti se porozhlédnou, co je třeba po zimě na dřevěných
chatkách opravit. Zdatní řemeslníci z řad
seniorů se na Mraveniště opět vrátí ve
čtvrtek 23. května a pomohou Jaroslavu
Kubešovi zprovoznit táborové městečko
pro letní pobyty dětí. V květnu si pak ještě

Túry i zájezdy
V loňském roce turisté z řad valašskobystřických seniorů zorganizovali
šestadvacet výletů. Byly to nejen túry do
okolí, ale také jednodenní i dvoudenní
zájezdy auty nebo autobusem. „V místě,
které navštívíme, si vždy naplánujeme
nějakou pěší trasu a zároveň si prohlédneme i tamější kulturní a historické
pamětihodnosti,“ uvedl Josef Stodůlka,
jeden z hlavních organizátorů programu
pro seniory. „Líbilo se nám například
v Bílých Karpatech, v Súlovských skalách, v jihomoravské Lednici a Pálavě,
v holešovském zámeckém parku atd.
Celkem jsme loni ušli 301 km. Nejdelší
výšlap o délce 23 km jsme absolvovali se
seniory z Hutiska-Solance.“
-MTA-

" V oblastním kole soutěže zpěváčků
Region Valašska 2013 ve Valašských
Kloboukách si dobře vedly děti z valašskobystřického souboru Troják. Ve věkové kategorii 10 až 15 let zvítězil Lukáš
Adamec, pátá byla Kateřina Hošáková,
která společně s Terezií Majerovou
a Veronikou Stodůlkovou obsadila první
místo v kategorii vícehlasů. Třetí příčku
obsadilo duo Terezie Majerové s Lukášem Adamcem. Všichni se představí
v národním kole ve Velkých Losinách 10.
až 12. května.
-LM-

Foto: Milan Flisník
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Aktuálně z Tanečnice

užijí jeden turistický výšlap. Ve středu 29.
května se chystají do Komorní Lhotky,
na Kotař, Čupel a Prašivou.

Krátce

Senioři na loňském květnovém výletu v Lukově.

2. 5. 2013

" Tři tuny železného šrotu shromáždili
členové Sdružení dobrovolných hasičů
z Valašské Bystřice v sobotu 13. dubna.
Již v ranních hodinách občané nachystali
staré nepotřebné železo před své domy,
kde ho hasiči naložili a postupně sváželi
do velkého kontejneru. Členové SDH sbírali i různé elektrické spotřebiče v rámci
kampaně Recyklujte s hasiči.
-NK-

Sedmou vrcholovou knihu uložili v pátek 19. dubna na Tanečnici manželé Hana a Jaroslav Jurčákovi (na fotografii). Jak napsali Spektru Rožnovska, horu zastihli ještě spící
zimním spánkem a přikrytou studenou mlhou. Výstup nebyl příjemný. Přístupové cesty
se změnily v potoky vody z tajícího sněhu, všude bláto a nebezpečně uklouzaná ledová
pole. Ale ve vzduchu je už cítit jaro a jižní vítr snad Tanečnici brzy vzbudí…
-MTA-

Vzkazy ze šesté vrcholové knihy
Ve vrcholové knize z roku 2012 se nachází 380 zápisů. Jaroslavu Kubešovi, který
zápisník na Tanečnici před šesti lety poprvé umístil a založil tak pěknou tradici, v níž
nyní pokračuje jeho dcera Hana Jurčáková, se nejvíce líbily tyto vzkazy:
• Jsme šťastni, že jsme dosáhli vrcholu
Tanečnice. Dali jsme si kalíšek a jdeme dál.
• Díky velké mlze toho moc nevidíme, ale
našli jsme ji. Jarní příroda je tu úžasná.
• Nádherný výšlap stál za to! Cítíme, že
jsme v srdci valašských hor.
• Tolikrát jsme byli na Soláni, ale tuto
krásnou trasu až na vrchol Tanečnice
jdeme poprvé.
• Vrchol Tanečnice pokořen! Vystoupala
celá naše rodina.
• Je tu krásně, přijdeme zase.
• Tak jsme tady. Poprvé na Tanečnici a moc
se nám tady líbí. Je tu božský klid.
• Krásné prostředí, super výšlap. Jednou
se zase vrátíme.

Bělunkova dřevořezba Pozvání na banket.
Foto: Pavel Czinege

Svůj speciál nastavuje v depu David Maňák, závodník Klubu automodelářů ze Zubří.
Foto: Jakub Šimurda

Zprávičky
" Šestatřicet žáků druhého stupně
Základní školy v Zubří nastudovalo
v dramatickém kroužku pod vedením
Kateřiny Gazdové autorskou hru Třeba
změna aneb Každému svítí hvězda. Premiérově ji představí v Klubu Zubří ve
čtvrtek 16. května v 18.30 hodin.
" Prodej letošních permanentních
vstupenek na zuberské tenisové kurty

u sokolovny i polyfunkčního centra byl
zahájen. Cena je 700 korun.
" Koncert zpěváka Petra Spáleného
se uskuteční v pátek 17. května od 18
hodin v Klubu Zubří.
" Metlářský jarmark připravuje odbor
kultury města Zubří na sobotu 25. května.
-INF-

2. 5. 2013

Finále automodelářů

V neděli 21. dubna skončila v Muzeu na Petrohradě výstava tří generací Vyšívání jehlou
a dlátem. Že by mohla být úspěšná, to už napověděla její vernisáž s nevídanou stovkou
účastníků. V malých muzejních prostorách bylo těsno, ale návštěvníkům to nevadilo.
uvedla pro Spektrum Rožnovska Jana
Juřicová, která představuje třetí generaci
této rodiny a vyšíváním se živí téměř
dvacet let. Na výstavu přizvala rovněž
svého bratra Ladislava Bělunka, který
představil úchvatné dřevořezby ztvárněné podle díla Alfonse Muchy.
„Tak obrovskou návštěvnost a tolik
příznivých ohlasů jsme na předcházejících výstavách nezaznamenali. Pro
Zubří to byla zatím nejúspěšnější expozice v celé jeho historii. Vypočítali jsme,
že kdyby každý návštěvník věnoval na
dobrovolném vstupném dvacetikorunu,
tak výstavu na Petrohradě za jeden
kalendářní měsíc zhlédlo 650 lidí,“
uvedla Lenka Přečková, vedoucí odboru
kultury Městského úřadu v Zubří.
V návštěvní knize jsou obdivná slova
turistů z Hutiska-Solance, Rožnova, Vsetína, milovníků umění z Prahy, Brna, Kroměříže, Ostravy a dalších měst. „Dokonce
na Petrohrad zavítal i mladý sympatický
muž z Bali, kde trvale žije. Na vernisáž přišel se svými rodiči z Rožnova, ale k zápisu
do knihy se nemohl vůbec protlačit, jak
tam bylo nabito,“ uvedla Jana Juřicová.
Potěšila ji slova hlubokého obdivu a díků
za nezapomenutelný dojem z expozice.
Dokonce nechyběla ani přání k opakování
výstavy. A to je pro místní umělce velká
výzva. Příště chtějí předvést něco nového,
takže se máme zase na co těšit.
-MTA-
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ZUBŘÍ

Úspěšná výstava na Petrohradě
Všichni obdivovali precizní kapesníčky, ubrusy, dečky, čepce a další dílka
čtyř žen z jedné rodiny, v níž se vyšívá
přes sto let. „Jsem ráda, že jsem mohla
veřejnosti předvést práce stařenky Františky Holišové, maminky Milady Bělunkové, tety Gabriely Pavlicové a také své,“

• Nádherná příroda a kouzelní kamenní
mužíci, kteří hlídají vrchol Tanečnice.
• Je tu hezky, ale hospoda daleko.
•Vrchol Tanečnice je zahalen v mírné
mlze. Panuje zde hrobové ticho. V lese se
šeří a na nás padá studený chlad a zvláštní
tíseň. Je cítit, že brzy přijde zima.
(Tento vzkaz je v loňské vrcholové knize
poslední, autor ho do knihy napsal v listopadu 2012.)

Padesát závodníků z celé České republiky a Slovenska se v polovině dubna
sjelo do Zubří na finále 9. ročníku
Moravsko-slovenského poháru v dálkově řízených modelech aut.
Tento seriál pořádají dva kluby: MK
Zubří a MK Púchov. Každý má vždy
na starosti závody na své dráze.
Celé to tak trošku připomíná slavnou
Formuli 1. Závodníci jsou rozděleni
do jednotlivých kategorií podle toho,
s jakým modelem jezdí, popřípadě
podle elektronických součástí a tuningu
podvozku (motor, různé hliníkové díly,
výkonnější elektronika atd.).
Kategorií je pět: Formule 1 jsou velmi
specifické a dost odpovídají originálnímu závodu. Během hodinové jízdy
závodníci mění baterie. Přesným opakem jsou Experty (1:24) s obrovským
výkonem motoru. Jede se na kratší
dobu a jedná se o nejrychlejší kategorii. Retro (1:24) se mimo jiné snaží
o maketové podání závodu, a to hlavně
díky karoseriím, jež jsou kopiemi reálných speciálů starších roku 1990. Omezená je rychlost modelu, a tak jsou auta
dost vyrovnaná. Standard (1:28) je pro
ty, kteří do svého modelu nechtějí moc
investovat. Zakázány jsou téměř veškeré úpravy a zároveň je předepsána
jednotná motorizace. Naopak u Openu
(1:28) lze model libovolně vylepšovat.
A jak dopadlo finále? Ve Formulích
zvítězil Jiří Vaněk z Vysokého Mýta,
v Expertech byl první Martin Luhový
z Púchova. Kategorie Retro opět patřila Jiřímu Vaňkovi a nejnabitější závod
Open vyhrál Víťa Parák z Břeclavi. Ve
Standardu zvítězil Michal Vítámvás
z Hrotovic.
Jakub Šimurda

www.mkzubri.estranky.cz

Sedmiměsíční Maruška Křenková se zúčastnila slavnostního vítání nových
občánků na zuberské radnici v sobotu 20. dubna. Na fotografii je s pětiletým
bráškou Toníkem, maminkou Marií a tatínkem Jaroslavem.
Foto: Pavel Czinege
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