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Výtvarná soutěž

Portáš je stále na prodej

Valašský sbor portášský se sídlem ve
Valašské Bystřici vyhlásil soutěž pro
žáky základních škol na téma Namaluj
Portáše. Rozdělil ji do dvou kategorií
pro žáky prvního a druhého stupně
základních škol. Závazný termín pro
doručení prací je 21. červen 2013. Lze
přitom použít libovolnou výtvarnou
techniku. Práce musí být řádně označeny jménem a příjmením autora, jeho
věkem a také kontaktem na rodiče.
Příspěvky je zapotřebí doručit osobně
nebo písemně na Obecní úřad ve Valašské Bystřici, č. p. 316, PSČ 756 27.
Odborná porota vybere nejlepší práce
a jejich autorům předá věcné ceny na
Portášských slavnostech 13. července.

Pokles zahraničních zakázek a zvýšená konkurence slovenských i ukrajinských
výrobců způsobily ukončení 65leté činnosti Portáše ve Valašské Bystřici. Tato zpráva
letos v lednu nepříjemně zaskočila zejména zaměstnance výrobního družstva. Mnozí
však nepřestali věřit, že se najde nový majitel, který by dal zkušeným pracovníkům
opět šanci na výdělek.
Likvidátor Pavel Halamíček Spektrum Rožnovska informoval, že celkem
bylo propuštěno 60 zaměstnanců.
Všem byly vyplaceny mzdy a tříměsíční odstupné. Rovněž jsme uhradili
finanční závazky věřitelů z řad obchodních partnerů s výjimkou jednoho dodavatele dřeva z jižní Moravy. „Jelikož se
jedná o větší částku, firma přistoupila na

splátkový kalendář,“ uvedl Pavel Halamíček. „V současné době hledáme v České
republice i zahraničí zájemce o koupi
celého družstva nebo jeho samostatných
provozoven ve Valašské Bystřici, Vidči,
případně i Halenkově. Několik zájemců
se přihlásilo, nyní jednáme o podmínkách prodeje,“ dodal likvidátor.
-MTA-

Placená inzerce

VITÁLNÍ SENIORKA. Všech šestadvaceti loňských turistických výletů valašskobystřických seniorů se zúčastnilo deset rekordmanů. Nejstarší mezi nimi je 77letá
Bohuška Martinátová, která nevynechala ani jednu túru. K vánocům dostala trekingové hole, což ji velmi potěšilo. „Měla jsem moc hodnou kamarádku Stázku
Martinátovou. Bohužel už není mezi námi. Chodily jsme spolu na hřiby a na
procházky. Sama se nyní bojím do přírody vydat, zajdu tak akorát jednou týdně
rožnout svíčky na hřbitov. Protože mám pěší chůzi ráda, neodmítla jsem loni
ani jedno pozvání na společnou vycházku seniorů. Je mi s nimi dobře,“ dodala
Bohuška Martinátová, kterou jsme vyfotografovali společně s turisty Ludvou Bolfem (vlevo) a Josefem Stodůlkou.
Text a foto: MTA

Pozvánka
! Valašskobystřický soubor Troják ve
spolupráci s cimbálovou muzikou primášky Anny Adamcové zve příznivce
folkloru a dobré pohody na kácení
máje. Koná se na v neděli 2. června od
15 hodin ve Valašské Bystřici. V kulturním programu se představí tanečníci
a zpěváci ze souborů Valášek, Trojáček
a Troják. Vystoupí rovněž účastníci dětské soutěže Zpěváček 2013. Oblíbené
valašské lidové písně zazní v podání
Jindřišky Mročkové, Elišky a Anny
Kratochvílové, Terezy Martinátové,
Metoděje Stodůlky, Veroniky Stodůlkové, Kateřiny Hošákové, Pavly Hatlapatkové, Terezie Majerové a Lukáše
Adamce.
-INF-
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Bez talentu a lásky se vyšívat nenaučíte

V kurzu se děvčata seznámila s různými druhy stehů zuberské výšivky.

Marie Pyrchalová při výuce.

Se zuberskou výšivkou se Antonie
Lukešová z Černotína seznámila na
loňském podzimním Krajkářském
a řemeslném jarmarku ve Valašském
Meziříčí. „Moje maminka se ručním
pracem hodně věnovala. Ovládala
například dírkovou a křížkovou techniku, hládkování, ale do tajů zuberské
výšivky nikdy nepronikla. Rozhodla
jsem se ji proto naučit a dnes mohu
říci, že pracnější techniku jsem dosud
nepoznala,“ uvedla Antonie Lukešová.
Z Černotína totiž od poloviny letošního ledna dojíždí každé pondělí do
Zubří na podvečerní kurz výšivky. Do
jejich tajů pronikají také Ludmila Martinková a Blanka Polášková z Valašské Bystřice, nejvíce žákyň je však ze
Zubří. Petře Holišové dokonce tatínek
zhotovil nový dřevěný rám, na němž už
vyšila dva kapesníčky. Nyní dokončuje
dvě dečky, z nichž jednu dokonce podstřihovanou, která je nejpracnější.
Zkušenou lektorkou kurzu je Marie
Pyrchalová. Základům výšivky naučila
už přes 120 zájemců. Byli mezi nimi
i čtyři muži, například japonský klavírní
virtuos Hidehito Takeuchi. „Všichni měli
nadání a pouštěli se do takových technických detailů, o nichž některé ženy
vůbec nepřemýšlely,“ podotkla lektorka
a dodala, že kdo má talent a dokáže
překonat nelehké začátky, pak u výšivky
vydrží. Musí ji však mít rád.
„Bez lásky se to nenaučíte, to je
pravda,“ podotkla Antonie Lukešová
z Černotína, které je líto, že v polovině
června kurz končí. Naučila se vyšívat,
barglovat, pustila se i do podstřihované techniky a pavoučků. „Těch je ale
několik druhů a ráda bych se je naučila
všechny. Bude-li kurz po prázdninách
pokračovat, opět se přihlásím,“ uvedla
pro Spektrum Rožnovska.
Text a foto: MTA

Pravidelné zpravodajství
Spektra Rožnovska ze Zubří
na www.mesto-zubri.cz.

K metlářskému jarmarku v Zubří už tradičně patří kolotoče. Nejinak tomu bylo
v sobotu 25. května, kdy se děti nenechaly odradit chladným deštivým počasím a povozily se na řetízkovém kolotoči. Škoda, že se sluníčko v tento víkendový den schovalo
za mraky. Snad bude vlídnější na příštím jubilejním dvacátém ročníku metlářského
jarmarku a více tak potěší jeho organizátory, prodejce i návštěvníky.
Foto: Pavel Czinege

Dětské hledání sportovního ducha
Netradiční Dětský den organizuje
v neděli 9. června město Zubří společně
s místními mateřskými školami. Vše
vypukne ve 14 hodin v Polyfunkčním
sportovním centru vedle základní školy.
Představí se rožnovští trampolinisté,
zuberští modeláři, účast přislíbila Lenka
Kuncová, medailistka z paralympiády
v Athénách v lukostřelbě, a snad dorazí
i legendární Karel Loprais. Děti pobaví
Bumbrlíci šmoulím tancem a zacvičí si
s Míšou. V odpoledním programu se
bude hodně soutěžit, třeba v lukostřelbě,
skákání na trampolíně, lanových hrách,
v Zuberském čtyřboji a dalších disciplínách, v nichž děti budou pátrat po
ztraceném sportovním duchovi. Jak? Na
jednotlivých stanovištích za své výkony
získají fragmenty obrázku, z nichž si
po splnění všech disciplín poskládají

svou sportovní dušičku. Všem snaživým
účastníkům soutěží za odměnu namaluje pěkné ilustrace Áda Dudek. „Žádné
dítě neodejde s prázdnou,“ zdůrazňuje
Lenka Přečková z organizačního štábu
Dětského dne. „Kromě hromady zážitků
a hodnotných cen za ty nejlepší sportovní výkony máme připravenu spoustu
drobných dárků a dobrot za dětské
výkony. Na místě bude zajištěno občerstvení. Všem účastníkům akce doporučujeme sportovní oblečení a hlavně
vhodnou obuv.“
-MTA-
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